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O que é uma OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA (OUC)?

A Operação Urbana Consorciada (OUC) é um instrumento de planejamento urbano brasileiro

instituído pelo Estatuto da Cidade. Para que ocorra uma operação urbana é necessária a

aprovação de uma lei específica no âmbito municipal contendo uma série de requisitos, bem

como que tal instrumento esteja previsto no Plano Diretor Municipal e o tenha como base.
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Lei Federal Nº 10.257/2001 – “Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências”

De acordo com o Plano Diretor de Nova Lima (Lei nº 2007 de 2007), artigos 108 a 112,

Operação Urbana Consorciada (OUC) consiste no conjunto de medidas coordenadas

pelo Poder Executivo com a participação dos proprietários, moradores, usuários

permanentes e investidores privados, representados no Conselho Gestor da Operação.

Plano Diretor de Nova Lima Nº2007/2007 – “Dispõe sobre Plano Diretor de Nova Lima, o sistema e o processo de 
planejamento e gestão do desenvolvimento urbano do Município e dá outras providências. “
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Alcançar 

transformações 

urbanísticas estruturais 

num determinado 

perímetro.
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Objetivos da OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA (OUC)

REQUALIFICAÇÃO URBANA

MOBILIDADE URBANA

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL

MELHORIAS SOCIAIS 

CRIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO



Conforme Plano Diretor de Nova Lima (Lei nº 2007 de 2007), a criação de operação urbana

consorciada depende da realização de EIV previamente à aprovação da lei municipal específica

que a criar.
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  - EIV

Lei federal nº 10.257/01: “O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de planejamento

e gestão urbana, instituído pelo Estatuto da Cidade .”

Segundo o estatuto da cidade, o EIV deverá contemplar os efeitos positivos e negativos do

empreendimento quanto a qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades,

incluindo no mínimo as seguintes questões: adensamento populacional, equipamentos urbanos e

comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por

transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana, patrimônio natural e cultural.



LOCALIZAÇÃO DA OUC “NOVA VILA”

Localizada na região central do

município de Nova Lima, próxima à

Rua Madre Teresa, nº 206, bairro

Mingu/Centro.

Está inserida na sub-bacia do Ribeirão

Cardoso contribuinte do córrego do

Ribeirão Água Suja, que deságua na

bacia hidrográfica do rio das velhas.

Cabe informar que trecho do Ribeirão

do Cardoso está inserido dentro dos

limites da região em análise.
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SÍNTESE DO CONTEXTO HISTÓRICO
A área destinada à implantação da OUC “Nova Vila” é de propriedade da Anglogold

Ashanti S.A, que utilizava do terreno para fins de exploração mineral, sobretudo ouro.

Nova Lima, durante muitos anos, teve como atividade principal a exploração de ouro. A

Mina de Morro Velho, que eventualmente se tornou a mina mais profunda do mundo, foi

inicialmente explorada pela família Freitas, por volta de 1725, passando nos anos 1830

pela gestão da Mina de Congo Soco e pela mineradora inglesa Saint John Del Rey

Mining Company, que foi responsável pela exploração até 1958, quando passou a ser

controlada pela então criada Mineração do Morro Velho, empresa com acionistas

brasileiros (Prefeitura de Nova Lima, 2018).

A fim de melhorar as condições de vida e de trabalho dos empregados,

vários segmentos de infraestrutura urbana da cidade obtiveram

contribuições por parte da empresa inglesa. Por esse motivo, a cultura

britânica tem presença forte em Nova Lima ainda na atualidade

(Prefeitura de Nova Lima, 2018).
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SÍNTESE DO CONTEXTO HISTÓRICO

A proposta da OUC Nova Vila abarca a área da antiga “planta

industrial” da Mina Velha e da Mina Grande. Ao longo da operação

da mina, diversas estruturas foram implantas, como as “bocas das

minas”, os almoxarifados, carpintaria, carvoaria, casa de força, casa

de moldes, casa dos compressores, a planta de refrigeração, as

oficinas elétrica, mecânica e de ferraria, o refeitório e a cozinha

industrial. Além destes, destacam-se a casa grande e o cemitério

dos ingleses.

No final da década de 1990, iniciou-se o processo de Clean Up para

desativação da unidade, e em 2005 fora encaminhado à FEAM o

relatório de “Descomissionamento da Unidade Minero Metalúrgica da

Mina Velha”. O estudo foi considerado satisfatório pelo órgão

competente, conforme documento emitido em 2010. Atualmente, a

AngloGold conduz, junto à FEAM o processo de fechamento definitivo

da mina conforme COPAM 220/2018.
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A área onde se propõe a OUC Nova Vila se localiza em parte do Conjunto Histórico Industrial de Morro

Velho, tombado pelo Decreto Municipal nº 9.602 de 28 de novembro de 2019, por seu valor histórico,

arquitetônico, paisagístico e social

Art.2º - O Conjunto tombado engloba a Casa Grande, o Cemitério dos Ingleses, o Cruzeiro da Boa Vista e o

antigo complexo industrial, o qual é formado pelos seguintes elementos construídos:1. Almoxarifado; 2.

Almoxarifado da Mina; 3. Boca da Mina Grande; 4. Boca da Mina Velha; 5. Carpintaria; 6. Carvoaria; 7. Casa de

Força; 8. Casa dos Compressores; 9. Casa dos Moldes; 10. Cooling Plant; 11. Elétrica e Mecânica da Mina; 12.

Fundição de Ferro e Bronze; 13. Garagem/Rotunda; 14. Máquina do shaft; 15. Maracanã; 16. Oficina Elétrica;

17. Oficina Mecânica; 18. Refeitório; 19. Shaft do Mingu (NOVA LIMA, 2019).
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

8



CONCEITO DO PROJETO DA OUC
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A partir do momento que os “muros caem”, ou seja, a área

passa a estar integrada ao contexto urbano, a vivacidade

sugere ocupação. Este então se torna o principal legado do

projeto à comunidade novalimense, sugerindo um resgate da

memória da formação da história, onde a ressignificação de

seus usos passa a ser catalizador do desenvolvimento local.

A diversidade cultural e a pluralidade do sítio arquitetônico 

sugerem a multidisciplinaridade de sua ocupação por usos 

diversos integrados às demandas locais e regionais. Deste 

modo o projeto prevê em seu plano de uso e principalmente, 

em sua ressignificação, a formação de atividades plurais que 

possam traduzir e potencializar o sentido de transformação 

que se pretende.

Deste modo, promove-se a setorização de espaços destinados 

a usos culturais, de turismo, entretenimento, lazer, comércio, 

serviço, habitação, preservação ambiental e patrimonial. 



PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA
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Privado 

LOTE Área (m²) Uso 

1 46.300,00 Uso Residencial 

2 24.700,00 Uso não Residencial 

3 18.100,00 Uso não Residencial 

4 13.600,00 Uso não Residencial 

5 2.800,00 Uso não Residencial 

6 25.400,00 Uso não Residencial 

7 9.600,00 Uso não Residencial 

8 14.900,00 Uso não Residencial 

9 1.500,00 Uso não Residencial 

R. P. E. 01 54.500,00 Reserva Particular Ecológica 

R. P. E. 02 9.900,00 Reserva Particular Ecológica 

Público 

Sistema Viário  39.487,76m2 

Área total de intervenção 260.787,76m2 

 

Inicialmente, a proposta da OUC Nova Vila surge da

necessidade de proposição do processo legal de

fechamento da mina na área de operação da antiga Mina

Velha e da Mina Grande, com indicação de uso futuro,

buscando, conforme estabelecido na Deliberação

Normativa COPAM Nº 220/2018 a mitigação dos passivos

ambientais, sociais e econômicos, devolvendo a

sustentabilidade ambiental da área, após seu fechamento

definitivo, ou seja, entende-se que a proposta apresentada

sobre a ocupação da área é parte integrante do processo

de fechamento da Mina Velha e da Mina Grande, como

solução para o uso futuro da área.

No quadro ao lado apresenta-se a proposta de ocupação

dos lotes, com sua respectiva indicação de área.
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA
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Lote 1 – Residencial: Estimou-se 480 unidades habitacionais verticais e 62 unidades habitacionais horizontais, gerando uma

estimativa populacional de 2.168 habitantes. Além disso, é proposta área de lazer única, com o objetivo de integralização de ambos os

condomínios horizontais e verticais.

Lote 2 – Uso não residencial: Há previsão de implantação de um mercado distrital por meio da proposta requalificação e ampliação

da edificação existente, pertencente ao conjunto tombado. Propõe-se a implantação de atividades de comércio e serviços de itens

alimentícios e artesanais, além de restaurantes.

Lote 3 – Uso não residencial: Está prevista a implantação de um Corredor Cultural na área onde se localizam as edificações

tombadas referentes a almoxarifado, refeitório, vestiário, selaria e oficina elétrica e mecânica, com requalificação e ampliação da área.

Há possibilidade de implantação de atividades diversas e de serviços, como centro cultural, equipamentos de ensino, centro comercial

com lojas, escritórios, consultórios, clínicas, e lojas de varejo.

Lote 4 – Uso não residencial: Prevê-se a requalificação e ampliação da edificação que funcionava como um restaurante industrial –

Caípa, que foi inventariada, mas não foi tombada pelo decreto municipal. Intenciona-se que esta receba um centro comercial com

atividades de comércio varejista e serviços diversos.
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Lote 5 – Uso não residencial: Propõe-se o aproveitamento da edificação da carvoaria, tombado pelo decreto municipal, com sua

requalificação e ampliação, para instalação de centro gastronômico, evenos e serviços. A previsão é que funcionem restaurantes,

cervejaria e serviços, em horário de 08:00 à 00:00.

Lote 6 – Uso não residencial: É prevista em área ainda não edificada, a construção e instalação de um shopping.

Lote 7 – Uso não residencial: É proposto em área onde se encontram as edificações da casa de moldes, da carpintaria e do

maracanã, todos tombados pelo decreto municipal. Está prevista a requalificação e ampliação da área para ocupação comercial a qual

é previsto um supermercado com funcionamento 24 horas.

Lote 8 – Uso não residencial: Para o lote 8 está prevista a ocupação por um centro comercial empresarial, com lojas de varejo e

serviços, como escritórios e consultórios. A proposta é que se requalifique e utilize as edificações de fundição de ferro e bronze e da

oficina elétrica, tombadas pelo decreto municipal, além da instalação de novas edificações

Lote 9 – Uso não residencial: É prevista a implantação de um centro comercial com proposta de implantação de lojas, escritórios e

consultórios, serviços, aproveitando a edificação tombada da rotunda, com ampliação e requalificação.

PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA



PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

OUC “NOVA VILA”
NOVEMBRO | 2022 14
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Foto inserção proposta de ocupação – Imagem ilustrativa
Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2022
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

Foto inserção da “Operação Urbana Consorciada Nova Vila” – Vista de uma área da região Sudoeste do empreendimento (Imagem ilustrativa).
Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2022
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

Foto inserção da “Operação Urbana Consorciada Nova Vila” – Vista de uma área para a região Sul do empreendimento (Imagem ilustrativa). 

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2022
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

Foto inserção da “Operação Urbana Consorciada Nova Vila” – Vista de uma área para a região Oeste do empreendimento (Imagem ilustrativa).

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2022
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

Foto inserção da “Operação Urbana Consorciada Nova Vila” – Vista de uma área para a região Oeste do empreendimento (Imagem ilustrativa).

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2022
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

Foto inserção da “Operação Urbana Consorciada Nova Vila” – Vista de uma área para a região Oeste do empreendimento (Imagem ilustrativa).

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2022
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

Levando-se em conta a concepção arquitetônica que se propõe para a área e os parâmetros urbanísticos

referentes ao zoneamento incidente, é proposta a criação de um novo regramento urbanístico, vinculado aos

seguintes usos e atividades:

• Áreas residencial e uso misto: edificações multifamiliares verticais e horizontais e comércio como mercado

distrital, Centro Gastronômico e Eventos (cervejaria e restaurante);

• Área de interesse ambiental: criação de área de preservação ambiental;

• Área de diretrizes viárias: sistema viário conforme decreto municipal de utilidade pública nº 10.540/20;

• Área não residencial (comércio e serviço): Corredor Cultural (centro cultural, equipamentos de ensino,

centro comercial e de serviços), Centro Gastronômico e Eventos (cervejaria e restaurante), Supermercado,

Shopping, Centro comercial.

Reitera-se que se tratam de usos possíveis que podem ter seu enquadramento alterado, devido a dinâmica

econômica.
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

ÁREA DE USO RESIDENCIAL E MISTO – 17,75% DA ÁREA

PARÂMETRO PROPOSTO PREVISTO NO P.D. (UR2B)

Coeficiente de Aproveitamento 1,7 1,7

Taxa de Permeabilidade 0,4 0,4

Taxa de Ocupação Máxima 0,6 0,6

Altimetria Máxima Permitida 15 pavimento 5 pavimentos

Afastamento frontal 2,0 m 5,0 m

Afastamentos laterais 3,0 m 0,5 + (H/6) m

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

Afastamento entre blocos 6,0 6,0

Relação vaga / U.H mínima 2 vagas p/ 3 U.H 2 vagas p/ 3 U.H
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

ÁREA DE USO NÃO RESIDENCIAL – 43,68% DA ÁREA

PARÂMETRO PROPOSTO
PREVISTO NO P.D. 

(UR2B) ZETUR/HAB - UT

Coeficiente de Aproveitamento 1,7 1,7 1,0

Taxa de Permeabilidade 0,2 0,4 0,7

Taxa de Ocupação Máxima 0,7 0,6 0,4

Altimetria Máxima Permitida 5 pavimentos 5 pavimentos -

Afastamento frontal 2,0 m 4,0 m 5,0

Afastamentos laterais 3,0 m H/6 2,5

Afastamentos de fundo 3,0 m 1,0 + (H/6) m 10

Relação vaga / U.H mínima 1 vaga a cada 60m² 1 vaga a cada 45m² 1 vaga a cada 45m²

Relação testada x Profundidade 1 / 15 - -
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PROPOSTA URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA



As operações urbanas se caracterizam pelo conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder
Público Municipal que demandam a participação dos terrenistas, investidores privados, poder público e
população, visando transformações urbanísticas que promovam melhorias sociais e valorização ambiental.

O município elencou algumas intervenções e medidas coordenadas que os diversos agentes irão efetuar de
forma a viabilizar a operação urbana. Importante salientar que as medidas a serem realizadas pelo agente
público são demandas sociais já identificadas no decorrer de anos pela comunidade, que trarão benefício para
a sociedade e não possuem impacto exclusivo na área da OUC Nova Vila, apesar de serem predecessoras para
que se consiga ocupar a área com a devida segurança. Por outro lado, os investidores e terrenistas
promoverão contrapartidas econômicas e financeiras com intuito de viabilizar a OUC, o empreendimento e a
modificação do contexto urbano na área em estudo.
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CONCEITO DE INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

Caberá ao agente público questões que viabilizem a legalidade da implantação do empreendimento bem como obrigações do poder

público regulamentadas pela legislação além de propiciar melhorias de interesse público no entorno da região. O agente público,

enquanto representante do interesse geral da coletividade deve preconizar o equilíbrio com o direito do uso da propriedade privada.

Os agentes privados serão responsáveis pela viabilização econômica e financeira da implantação e operação do empreendimento

descrito no presente estudo, promovendo o caráter inclusivo e acima de tudo, integrativo, visando fruições urbanas, conectividades viárias

e diversidades de usos em conformidade com as demandas e carências identificadas na região central da cidade em consonância com as

expectativas da população refletidas nas premissas do agente público.
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Caberá ao poder público definir os prazos de aprovação de cada uma das intervenções, medidas coordenadas e contrapartidas

em uma sequência dentro da legalidade, respeitando normas técnicas e boas práticas de engenharia. Devido à complexidade

das diversas intervenções necessárias para a implantação da OUC, caberá ao agente público, através da então criada comissão

multidisciplinar - responsável por analisar e deliberar sobre as diretrizes da OUC Nova Vila - coordenar as medidas de forma

sequenciada de forma a gerar comprometimento viável entre os agentes envolvidos. No EIV foram apresentados prazos

previamente estipulados pelo poder público e poderão ser revistos no período de análise bem como de elaboração da lei.

INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

Definição de prazos e agendas de aprovação de acordo com o cronograma de ações

AGENTE PÚBLICO

Relocação da Cadeia Pública

A existência de um sistema prisional em uma cidade de pequena população é sempre polêmica e cercada de preconceitos.

Atualmente a cadeia, localiza-se na região central do município. É reconhecida pelos agentes públicos a importância de sua

relocação, para melhor adequação locacional e de sua infraestrutura. A prefeitura de Nova Lima em conjunto com os agentes

estaduais, há alguns anos vem trabalhando na possibilidade da sua relocação e atualmente encontra-se em fase avançada para a

sua viabilização. A relocação da cadeia pública, trata-se de uma medida coordenada que tem o prazo estimado para 2025. Trata-se

de uma premissa para que a OUC Nova Vila seja efetivada.
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

Adoção de medidas de infraestrutura de Drenagem para a Contenção de Cheias do Ribeirão do Cardoso

AGENTE PÚBLICO

Um sistema de drenagem é parte de um conjunto de melhoramentos públicos de uma área urbana. A inexistência ou o mal
funcionamento desse sistema promove pela superfície urbana um acúmulo ou escoamento desordenado das águas de chuva.
Ressalta-se ainda que uma urbanização desordenada, dentre outros impactos, contribui para a deterioração da qualidade de águas
urbanas, com ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial, além de resíduos sólidos descartados indevidamente e quantidade de
poluentes oriundos da lavagem das superfícies urbanas.

A Lei Federal 11.445/2007 define a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas como o conjunto de atividades, infraestruturas
e instalações de transporte, detenção ou retenção, tratamento e disposição final das águas pluviais.

O município de Nova Lima tem sofrido com constantes alagamentos em diversas áreas nos períodos chuvosos. Nas chuvas de 2020
parte baixa da região central ficou parcialmente alagada, causando prejuízos a moradores, comerciantes e poder público. Por ser
uma cidade onde os cursos d’agua passam por áreas de mineração os alagamentos em muitas vezes ocorrem com um maior grau de
destruição e acumulação de resíduos. Existem tratativas em andamento entre mineradoras que atuam na região e prefeitura
municipal para efetivar um estudo e suas intervenções de forma a minimizar os problemas de causadas pelas fortes chuvas, com a
criação de sistemas de contenção e áreas de alagamento.
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

Adoção de medidas de infraestrutura de Drenagem para a Contenção de Cheias do Ribeirão do Cardoso

AGENTE PÚBLICO

A área destinada para a OUC Nova Vila é atravessada pelo Ribeirão Cardoso, que ao longo dos anos vem sofrendo com o
alagamento a sobrecarga da bacia hidrográfica no qual está inserido, podendo provocar alagamento na área. Sendo assim, para que
a OUC Nova Vila seja implantada em sua totalidade, principalmente a parte de maior interação com a comunidade local é necessário
um manejo sustentável das águas pluviais, com a utilização de medidas de controle na fonte (retenção, infiltração) e de controle de
escoamento superficial integradas com estruturas clássicas de drenagem de forma a conter alagamentos.

Por se tratar de um passivo urbano de longa data e que tem afetado a região e não somente a área da OUC Nova Vila, a prefeitura
municipal será responsável pelo projeto e implantação de equipamentos de drenagem que solucionem a demanda de contenção de
cheias da bacia hidrográfica na qual o empreendimento encontra-se inserido.

Ressalta-se ainda que se trata de uma medida a ser implantada fora da área da OUC e que trará benefício a toda população que vive
nas áreas baixas do município, não tendo como foco unicamente a área em estudo. Por outro lado, entende-se que tal medida
deverá estar implementada antes do início de qualquer investimento físico na área de forma a não comprometer os demais agentes
e não causar prejuízos financeiros aos envolvidos.

Tal qual a relocação da cadeia pública, trata-se de uma medida coordenada que tem o prazo até 2025, pois trata-se de uma
premissa para que a OUC Nova Vila seja plenamente ocupada e atenda aos anseios da população municipal.
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

AGENTE PÚBLICO

Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário

Uma das ações de responsabilidade da Prefeitura de Nova Lima são as medidas de Saneamento Básico das áreas à montante, em

especial bairro do Mingu, com vistas a revitalização do efluente da queda d'água existente na área. Tal medida se faz necessária para

viabilizar o uso humano da área.

Conforme o Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB), o saneamento básico deverá ser universalizado até 2033, necessitando ser

tratado como prioridade pelos municípios.

Ainda como questão relevante, segundo a OMS, a cada dólar investido em saneamento são economizados mais de três em custos de

saúde, promovendo melhor qualidade de saúde e vida para a população.

A Lei 11.445/2007 e sua redação pela Lei 14.026/2020, estabelece que o titular dos serviços de saneamento deverá formular a

respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar os planos de saneamento básico, que são estudos

que contemplam o diagnóstico, os objetivos e as metas de universalização do saneamento, entre outros conteúdos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
https://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/582354-saneamento-basico-concorrencia-e-competitividade-nao-coadunam-com-cooperacao-entrevista-especial-com-ana-lucia-britto
https://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/578739-planejamento-regulacao-e-operacao-os-criterios-para-universalizar-o-servico-de-saneamento-basico-entrevista-especial-com-pedro-scazufca
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

AGENTE PÚBLICO

Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário

Sendo assim, entende-se que o município irá efetivar tal medida coordenada a partir de um plano de saneamento atualizado,

conforme prazo a ser determinado na OUC Nova Vila, evidenciando, mas não se restringindo a área em estudo. O problema de

saneamento aflige grande parte da região central do município que tem jogado esgoto in natura e muitas vezes de forma direta nos

cursos d’água. Dentro desse contexto, conforme anunciado no site da prefeitura Municipal em 17/06/2019, Nova Lima já tem

trabalhado em algumas soluções de esgotamento sanitário, como o sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário que tratará os

esgotos dos bairros Vila Aparecida, Parque Aurilândia, Vila São José I e II, e dos entornos da Avenida Presidente Kennedy e

Cabeceiras e retirar do Parque Municipal Rego dos Carrapatos o esgoto que é lançado no Ribeirão do Cardoso.

A área da OUC Nova Vila atualmente é atingida por uma queda de água com grande contaminação de esgotamento sanitário que

inviabiliza o uso pelos cidadãos que anseiam em ter uma área para frequência, lazer, contemplação.

Tal ação coordenada tem o prazo de implementação de suas ações até 2025, conforme apresentado pelos representantes do poder

público.
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

AGENTE PÚBLICO

Decreto de Desapropriação do Sistema Viário

De forma a promover a mobilidade urbana e conectividade viária prevista no decreto de desapropriação para sistema viário

nº10.540/20, em conformidade com o atual projeto de ocupação da área respeitando as demandas e carências identificadas na

região central da cidade o município irá alterar a poligonal da via, sem prejuízo de área a fluidez, mantendo a diretriz planejada em

relação as intenções do decreto mencionado. Tal ação visa apenas a formalização técnica necessária ao projeto de desapropriação.

Tal ação, a ser considerada uma medida coordenada é uma intervenção do poder público e parte integrante da OUC Nova Vila.

Decreto de Utilidade Pública ou interesse social para Novas Edificações

A atividade minerária, dentre outros motivos, por ser um dos pilares do desenvolvimento econômico é considerada utilidade pública.

Portanto toda a área da OUC Nova Vila, enquanto área de mineração se caracteriza como utilidade pública. Entende-se, pelo exposto

no documento que o fechamento da mina, seja ainda parte da atividade minerária, cabendo, portanto que a OUC Nova Vila,

mantenha a área como utilidade pública e/ou interesse social.

Entende-se ainda que no caso em questão, poder ia-se prevalecer o interesse da sociedade e de gerações futuras para uma

ocupação sócio- ambiental da área dando uma nova condição urbana para a área e consequentemente para a região central da

municipalidade. Soma-se a isso o fato de na área em estudo estar sendo criado uma área de proteção de bioma de mata atlântica e

também uma área de relevância cultural e história que promoverá a sociedade local uma maior conscientização ambiental e

valorização da história do município.
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

AGENTE PÚBLICO

Novo regramento urbanístico 

Para viabilizar a implantação do empreendimento proposto, com o desmembramento da gleba em lotes independentes e, tendo em
vista a potencialidade social, econômica e cultural da proposta, vale-se utilizar do instrumento de política urbana preconizado no
Estatuto das Cidades e, consequentemente no Plano Diretor Municipal: a Operação Urbana Consorciada.

Levando-se em conta a concepção arquitetônica e urbanística que se propõe para a área, apresentada no Projeto Urbanístico e
Arquitetônico, se faz necessário, conforme exposto, flexibilizações de alguns parâmetros que incidem sobre o zoneamento vigente
pré OUC a saber:
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

ÁREA DE USO RESIDENCIAL E MISTO 

PARÂMETRO PROPOSTO PREVISTO NO P.D. (UR2B)

Altimetria Máxima Permitida 15 pavimentos 5 pavimentos

Afastamento frontal 2,0 m 5,0 m

Afastamentos laterais 3,0 m 0,5 + (H/6) m

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

ÁREA DE USO NÃO RESIDENCIAL 

PARÂMETRO PROPOSTO
PREVISTO NO P.D. 

(UCS2A) ZETUR/HAB - UT

Coeficiente de Aproveitamento 1,7 1,7 1,0

Taxa de Permeabilidade 0,2 0,4 0,7

Taxa de Ocupação Máxima 0,7 0,6 0,4

Afastamento frontal 2,0 m 4,0 m 5,0

Afastamentos laterais 3,0 m H/6 2,5

Afastamentos de fundo 3,0 m 1,0 + (H/6) m 10

Relação vaga / U.H mínima 1 vaga a cada 60m² 1 vaga a cada 45m² 1 vaga a cada 45m²

Relação testada x profundidade 1 / 15 - -
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

AGENTE PÚBLICO

Novo regramento urbanístico 

Propõe-se ainda uma área de preservação ambiental que compreende 64.400m² ou seja, cerca de 24,71% da gleba em que
se pleiteia a instituição de uma Reserva Particular Ecológica – RPE, além de uma “Avenida Parque”, correspondendo
39.487,76 m² da área da OUC Nova Vila.

Tal medida é o objeto principal da OUC Nova Vila e o que possibilita a implantação dos empreendimentos propostos na área.
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

AGENTE PÚBLICO

Aprovação do Plano de Desmembramento vinculado a cada uma das edificações

Propõe-se para a área um parcelamento do solo para fins urbanos, na modalidade desmembramento, devido a existência de
via oficial que será desapropriada pela Prefeitura de Nova Lima através da revisão do decreto municipal nº 10.540/20.
A proposta subdivide a área em lotes com uso distintos conforme descrição anterior e deve, através da OUC, instituir a
modalidade de aprovação vinculada do projeto de desmembramento e arquitetura.

Deve-se prever a condição de Alvará de Construção sem validade definida, tendo em vista que a condição mercadológica no
tempo é predominante na condição de viabilidade de implantação das edificações propostas, não incidindo em prejuízo às
demais obrigações do empreendedor previstas na OUC.

Concluídas as obras das edificações, será facultado ao empreendedor o direito de obtenção de baixa e habite-se parcial,
permitindo que o empreendimento aprovado no respectivo lote, possa ser ocupado parcialmente, atendendo às regras
estabelecidas na OUC, garantindo a flexibilidade de execução dos projetos no mesmo conceito da viabilidade
A aprovação do plano de desmembramento na modalidade de Parcelamento Vinculado, bem como a possibilidade de alvará de
construção sem validade e habite-se parciais, deverão ser parte integrante da Lei da OUC Nova Vila.
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

AGENTES PRIVADOS

Renúncia do Direito de Indenização

O Decreto Municipal 10.540/20, em seu Art. 1º desapropria uma área de 21.639,40m² visando a abertura de via pública. Com

a validação de um novo decreto ou ajustes no decreto existente o empreendedor a partir da Lei da OUC Nova Vila renúncia

qualquer direito indenizatório da referida área desapropriada. Tal fato se caracteriza como uma contrapartida econômica do

empreendedor perdendo parte significativa do seu terreno. A renúncia do direito de indenização deverá ser uma contrapartida

econômica prevista na OUC Nova Vila.

Execução do sistema viário

O empreendedor não apenas reconhece a desapropriação, renuncia a indenização, como fica perante a lei de OUC Nova Vila

obrigado a executar o sistema viário bem como toda infra estrutura de forma a viabilizar a plena utilização viária e lotes ao

entorno da mesma. A execução do sistema viário, uma contrapartida financeira do empreendedor, prevista na OUC Nova

Vila deverá ser implantada em até dois anos após a emissão de todos os alvarás de construção do empreendimento.
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

AGENTES PRIVADOS

Área de Preservação

A OUC Nova Vila impõe a obrigação ao agente privado da implantação de uma área de preservação de total de
aproximadamente 64.400 m², equivalente a 24,71% da gleba da OUC. Tal área será mantida pelo agente privado, conforme
regulamentação a ser aprovada pela municipalidade para implementação de modalidade de área protegida específica,
denominada previamente de Reserva Particular Ecológica – RPE.

As atividades envolvidas na área de preservação, como devido cercamento, manutenção, dentre outras deverão ocorrer em
paralelo a execução do sistema viário, sendo identificadas na OUC Nova Vila como uma contrapartida econômica e financeira
do agente privado.

Avenida Parque 

Será constituído na OUC Nova Vila uma Avenida Parque, limitada a poligonal do decreto de desapropriação da via, cujo
tratamento paisagístico será implementado e mantido pelos agentes privados, se tornando mais uma opção de lazer e
contato com a natureza para os frequentadores da área.

A execução da Avenida Parque, deverá ocorrer concomitante a execução do sistema viário e da implantação física da RPE,
sendo caracterizada como uma contrapartida econômica e financeira do agente privado. Deverá ser realizada a manutenção
da Avenida Parque pelo período de 5 anos
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS COORDENADAS

AGENTES PRIVADOS

Fechamento da Mina

O fechamento da mina não pode ser caracterizado de forma individualizada como uma intervenção direta ou medida
coordenada da OUC Nova Vila, mas sim como uma consequência da OUC e da implantação dos empreendimentos propostos.

Reitera-se que todo o processo legal de fechamento da mina é de responsabilidade da AngloGold Ashanti, integrante do
agente privado e que sua formalização oficial acontecerá no âmbito estadual, FEAM.
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A proposta foi apresentada aos Conselhos municipais, para uma análise prévia das intervenções e propostas

de requalificação do patrimônio histórico e cultural da área, além da discussão preliminar sobre a aprovação

da intervenção em APP.

• 12 de Setembro de 2022 – Apresentação da proposta ao Conselho Municipal de Desenvolvimento

Ambiental;

• 26 de Outubro de 2022 – Apresentação ao Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e

Artístico de Nova Lima;

• 21 de Novembro de 2022 – Apresentação da Proposta ao Conselho da Cidade.
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PESQUISA DE PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE

Além da caracterização da área, com o intuito de compreender a percepção da comunidade acerca da

proposta de implantação do futuro empreendimento, foi aplicada uma pesquisa quantitativa junto à

comunidade dos bairros Centro, Boa Vista, Rosário, entre outros, em relação a vizinhança e proposta da

“Operação Urbana Consorciada Nova Vila”. Além disso foi elaborado um questionário qualitativo destinado

aos grupos de interesse identificados na região, tendo sido realizadas 411 entrevistas no total.

De modo geral, a pesquisa apontou que a maior parte dos entrevistados aprova o plano de ocupação da

área (96% dos entrevistados), além de acreditar que a implantação da OUC será boa para a região (93%

dos entrevistados). As pesquisas corroboram, portanto, o interesse social na área e como a proposta do

empreendimento visa atender, também, a uma demanda da comunidade local.
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Opinião dos entrevistados em relação ao plano de 
ocupação da área

96%

2% 2%

Aprovo.

Não aprovo.

Aprovo parcialmente.

Avaliação da “Operação Urbana Consorciada Nova Vila”

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2022

93%

6% 1%

Será bom para a região

Será indiferente para a região

Será ruim para a região

PESQUISA DE PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE
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Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2022

16

46

99

84

97

69

17

Equipamentos urbanos

Equipamentos comunitários

Serviços de infraestrutura

Meio ambiente, áreas verdes e/ou de lazer

Mobilidade urbana

Comércios e serviços

Não ocorrerá melhora em nenhum item acima

Possíveis impactos positivos após o início da Operação Urbana

PESQUISA DE PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE
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Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2022

Possíveis impactos negativos após o início da Operação Urbana

52

136

33

21

45

86

43

Equipamentos urbanos

Equipamentos comunitários

Serviços de infraestrutura

Meio ambiente, áreas verdes e/ou de lazer

Mobilidade urbana

Comércios e serviços

Não ocorrerá piora em nenhum item acima

PESQUISA DE PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE
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Apresenta-se a seguir a síntese dos potenciais impactos decorrentes da implantação e operação do empreendimento, com suas

respectivas medidas mitigadoras ou potencializadoras.

P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento0
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto

Tipo de Impacto
Descrição das Medidas preventivas, mitigadoras, 

potencializadoras ou compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Dinamização da economia x

Priorizar a contratação de mão de obra local na
implantação do empreendimento;

x

Garantir o treinamento e aperfeiçoamento dessa mão de
obra;

x

Priorizar a contratação de serviços, matéria prima e
equipamentos na AID e AII do empreendimento;

x

Implementar programa de educação ambiental para
trabalhadores e comunidade local de modo a interferir o
mínimo possível no dia a dia da população do entorno

x x

Adensamento populacional/ fluxo de 

pessoas
x

Incentivar e promover a visitação da população
novalimense à região

x

AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto

Tipo de Impacto Descrição das Medidas 
preventivas, mitigadoras, 

potencializadoras ou 
compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Aumento das expectativas da população com 
relação ao uso futuro da área

x

Implantar Programa de
Comunicação Social – PCS
para compreender as
expectativas e anseios da
população e esclarecer
eventuais dúvidas

x

Aumento na oferta de áreas de lazer e culturais x

Fomentar a visitação da
população de Nova Lima à
área destinada ao corredor
cultural

x

Realizar periodicamente a
manutenção, preservação,
limpeza e tratamento
paisagístico do corredor
cultural e avenida parque

x

Aumento da sensação de segurança pela 
ocupação do vazio urbano

x

Monitorar os acessos e entorno
do empreendimento para
impedir a entrada irregular na
área

x

Realizar manutenção e limpeza
periódica das áreas verdes e
ajardinadas

x

Garantir iluminação adequada
nas áreas públicas e de maior
circulação, como a via central,
corredor cultural, proximidade
dos comércios, praças e outros

x

AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto

Tipo de Impacto Descrição das Medidas 
preventivas, mitigadoras, 

potencializadoras ou 
compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Maior proximidade da população com o patrimônio 
natural e arqueológico municipal

x

Realizar manutenção e limpeza
periódica das áreas destinadas
ao corredor cultural

x

Conservar e proteger os bens
tombados localizados na área

x

Incentivar e promover a
visitação da população
novalimense à região

x

Implementar programas de
educação ambiental para
garantir o respeito e
preservação do patrimônio por
parte dos frequentadores

x

Indução a processos de renovação urbana e 
alteração do uso do solo

x

Monitorar e garantir a
implantação do projeto
conforme diretrizes
urbanísticas a serem aprovadas

x

Garantir a limpeza,
manutenção e preservação da
área de preservação a ser
estabelecida

x

Garantir a limpeza,
manutenção e preservação das
estruturas e bens tombados na
área

x

AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento

Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto

Tipo de Impacto Descrição das Medidas preventivas, 
mitigadoras, potencializadoras ou 

compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Aumento na demanda da infraestrutura urbana -
Abastecimento de água e esgotamento sanitário

x

Promover ações educativas a respeito da
economia de água e ações sustentáveis
no canteiro de obras

x

Executar e monitorar a implantação do
sistema de esgotamento sanitário
conforme projeto a ser aprovado

x

Certificação e manutenção das ligações
de esgoto para que não ocorra a
contaminação da rede pluvial pelos
efluentes sanitários

x

Buscar alternativas sustentáveis e
duradouras para o fornecimento de água,
em volume e qualidade, suficiente para a
população fixa e flutuante e atividades a
serem implantadas

x x

Realizar auditorias no consumo de água
para identificar possíveis desperdícios e
fontes de vazamento, adotando a solução
pertinente

x

Realizar campanhas educativas para
incentivar a economia de água

x

Implantar dispositivos economizadores de
águas nas instalações sanitárias e
torneiras das edificações

x

AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto
Tipo de Impacto Descrição das Medidas preventivas, 

mitigadoras, potencializadoras ou 
compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Aumento na demanda da infraestrutura urbana -
Energia elétrica

x

Apresentação e aprovação do projeto de rede
elétrica junto à CEMIG.

x

Monitorar a execução do projeto conforme
aprovado na CEMIG.

x

Realizar auditorias no consumo de energia para
identificar possíveis desperdícios, adotando a
solução pertinente

x

Realizar campanhas educativas para incentivar a
economia de energia

x

Utilizar dispositivos economizadores de energia
elétrica

x

Aumento na demanda da infraestrutura urbana -
disposição de resíduos

x

Recomenda-se a implantação de um Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil –
PGRCC, segundo o qual os resíduos gerados
deverão ser segregados, classificados,
acondicionados, armazenados, coletados e
transportados, dando destinação final correta aos
mesmos, conforme legislação pertinente.

x

Desenvolver e implementar um Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a fase
de operação do empreendimento, incentivando o
correto acondicionamento dos resíduos e a coleta
seletiva

x

AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto

Tipo de Impacto Descrição das Medidas 
preventivas, mitigadoras, 

potencializadoras ou 
compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Aumento na demanda da infraestrutura urbana –
Drenagem pluvial

x

Executar e monitorar a implantação
do sistema de drenagem pluvial
conforme projeto a ser aprovado

x

Realizar a limpeza e desobstrução do
sistema de drenagem a ser
implantado sempre que necessário

x

Aumento na demanda por equipamentos e 
serviços de uso público – Educação

x

Analisar junto ao Poder Público,
melhorias e ampliações necessárias
no sistema correspondente à
prestação dos serviços de educação

x

Aumento na demanda por equipamentos e 
serviços de uso público – Saúde

x

Monitorar o cumprimento da
legislação de saúde e segurança do
trabalho para garantia da integridade
dos trabalhadores na fase de
implantação do empreendimento

x

Analisar junto ao Poder Público,
melhorias e ampliações necessárias
no sistema correspondente à
prestação dos serviços de saúde

x
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto

Tipo de Impacto Descrição das Medidas 
preventivas, mitigadoras, 

potencializadoras ou 
compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Aumento na demanda por equipamentos e 
serviços de uso público – Segurança

x

Prover o entorno do lote
residencial com iluminação de
qualidade e câmeras de
vigilância, de modo a não criar
“paredões” de isolamento para
os transeuntes do entorno

x

Aumento na demanda por equipamentos e 
serviços de uso público – Lazer

x

Incentivar o acesso aos espaços
reservados para lazer no
empreendimento pela futura
população de moradores

x

Implantar uma Avenida Parque
como área de lazer aberta ao
público, além de promover sua
manutenção e limpeza periódica

x x

Promover campanhas
educativas para promover o
respeito e o censo de
preservação das áreas
destinadas ao corredor cultural

x
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto
Tipo de Impacto Descrição das Medidas preventivas, 

mitigadoras, potencializadoras ou 
compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Alteração na paisagem, ventilação e iluminação x

Elaborar e implantar projeto paisagístico para
garantir conforto visual e integração do
ambiente com o entorno

x

Monitorar a implantação do empreendimento
para garantir o atendimento aos parâmetros
urbanísticos aprovados

x

Realizar manutenção e limpeza periódica das
áreas verdes e ajardinadas

x

Alteração na qualidade do ar x

Realizar aspersão e manutenção das vias de
acesso ao canteiro de obras

x

Realizar manutenção periódica dos veículos e
equipamentos que proporcionarão a redução
da geração de gases.

x

Realizar a troca de óleo em oficinas
mecânicas existentes.

x

Dar preferência a realização das obras ao
período diurno

x

Dar preferência a realização das obras aos
dias úteis, excluindo-se domingos e feriados,
quando é maior a permanência dos
moradores do entorno

x
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto
Tipo de Impacto Descrição das Medidas preventivas, mitigadoras, 

potencializadoras ou compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Aumento no nível de ruídos e vibrações x

Concentração das atividades ruidosas, como corte,
polimento, fabricação de concreto em betoneiras,
internamente à área do canteiro

x

Busca por equipamentos mais modernos e em bom
estado de conservação – válido também para veículos
utilizados para transporte de material. Na manutenção
dos equipamentos, intervir para que o funcionamento
destes seja o menos ruidoso possível

x

Priorização da realização das obras ao período diurno x

Priorização da realização das obras aos dias úteis,
excluindo-se domingos e feriados, quando é maior a
permanência dos moradores

x

Promover logística adequada de recebimento de
materiais em horários de menor impacto de ruídos. Os
veículos deverão permanecer desligados durante as
operações de carga e descarga

x

Realizar monitoramento dos níveis de ruídos para sanar
possíveis incômodos gerados

x

Manter a vizinhança devidamente informada sobre a
obra e sobre a empresa através de canal de
comunicação entre empreendedor e comunidade.

x

Manter os funcionários da obra e da empresa
devidamente capacitados para que possam agir de
forma adequada em relação a utilização dos
equipamentos e a redução de emissão de ruídos.

x

Manter os futuros ocupantes e frequentadores da área
informados a respeito do horário de funcionamento de
comércios e serviços para que sejam respeitadas as
normas com relação à geração de ruídos

x
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto
Tipo de Impacto Descrição das Medidas preventivas, 

mitigadoras, potencializadoras ou 
compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Alteração das propriedades do solo x

Sempre que possível realizar a troca de óleo em
oficinas mecânicas existentes.

x

Realizar a manutenção preventiva de máquinas,
equipamentos e veículos em oficinas mecânicas
ou em assistência técnica credenciadas,
existentes nos centros urbanos próximos

x

Utilizar recipientes estanques para o
armazenamento de óleos e graxas.

x

Evitar que os efluentes oleosos sejam
armazenados até atingirem as bordas dos
recipientes, evitando assim o transbordo de
material.

x

Implantar Plano de Gerenciamento dos Resíduos
Sólidos da Construção Civil (PGRCC)

x

Implantar Plano de Monitoramento de efluentes x

Deverão ser apresentadas antes do início das
obras da OUC Nova Vila toda a documentação e
pareceres necessários que validem que não há
nenhuma restrição de ocupação e implantação
do empreendimento

x
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto
Tipo de Impacto Descrição das Medidas preventivas, 

mitigadoras, potencializadoras ou 
compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Alteração da estabilidade do solo x

Monitorar a execução da terraplanagem conforme 
projeto a ser elaborado e aprovado

x

Após desativação dos canteiros, escarificar as áreas 
e recolocar o material estocado (serrapilheiras e 

solo orgânico). Adubar e fertilizar o solo recolocado.
x

Monitorar a implantação do sistema de drenagem
conforme projeto a ser elaborado e aprovado;
realizar as obras preferencialmente em período de
seca

x

Evitar a disposição de material terroso junto às
linhas preferenciais de escoamento superficial

x

Promover a cobertura vegetal das áreas expostas x

Realizar ensaios geotécnicos e de sondagem
previamente ao início da implantação do
empreendimento

x

Avaliar a implantação de medidas de contenção de
movimentos de massa, como construção de muros
de gabião e revegetação de taludes

x

Realizar inspeção, manutenção e limpeza periódica
do sistema de drenagem e da avenida parque a ser
implantado

x

AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS



OUC “NOVA VILA”
NOVEMBRO | 2022 55

P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto
Tipo de Impacto Descrição das Medidas preventivas, 

mitigadoras, potencializadoras ou 
compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Aumento do potencial de assoreamento dos 
corpos hídricos

x

Todas as obras a serem efetuadas deverão
seguir um projeto para adequação de cortes de
taludes, no qual deverão ser respeitados os
ângulos de inclinação dos mesmos.

x

Monitorar a implantação do sistema de drenagem
conforme projeto a ser elaborado e aprovado;
realizar as obras preferencialmente em período
de seca

x

Evitar a disposição de material terroso junto às
linhas preferenciais de escoamento superficial

x

Promover a cobertura vegetal das áreas expostas x

Realizar a inspeção, manutenção e limpeza
periódica do sistema de drenagem e da avenida
parque a ser implantada

x

Promover campanhas educativas junto aos
futuros ocupantes/ frequentadores para evitar a
disposição inadequada de sedimentos e resíduos
próximos ao córrego

x
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto

Tipo de Impacto Descrição das Medidas preventivas, 
mitigadoras, potencializadoras ou 

compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Deterioração da qualidade das águas superficiais x

Monitorar a implantação do sistema de
drenagem conforme projeto a ser elaborado
e aprovado; realizar as obras
preferencialmente em período de seca

x

Realizar programa de controle e
monitoramento da qualidade das águas

x x

Como ação coordenada da OUC, a Prefeitura
de Nova Lima deverá adotar soluções de
esgotamento das áreas à Montante, em
especial no bairro do Mingu, com vistas a
revitalização da queda d’água existente na
área

x

Promover solução adequada para coleta,
tratamento e disposição dos efluentes
gerados pela operação do empreendimento

x x

Promover campanhas educativas junto aos
futuros ocupantes/ frequentadores para
evitar a disposição inadequada de resíduos e
efluentes próximos ao córrego

x
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P = Impacto Positivo N = Impacto Negativo

FI/O = Fase de Implantação/Obras FO = Fase de Operação

Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento
Empreendimento: OUC Nova Vila

Grupo de Impacto
Tipo de Impacto Descrição das Medidas preventivas, mitigadoras, 

potencializadoras ou compensatórias

Fase das medidas

P N FI/O FO

Afugentamento da fauna x

Promover a conexão entre as áreas de preservação por
meio da implantação de travessia de fauna

x

Realizar supressão de vegetação gradativamente e
conduzir as atividades do sentido sul para norte do
terreno, para direcionar o afugentamento das espécies
para as áreas verdes

x

Restringir o acesso de pessoas aos remanescentes de
vegetação nativa das RPEs

x

Realizar programa de educação ambiental para alertar
sobre a importância de conservação das reservas e
atitudes ambientalmente responsáveis.

x

Restringir o acesso de animais domésticos nas áreas
verdes

x

Diminuição da diversidade da flora x

Manter, sempre que possível, árvores na ADA como 
pontos de abrigo, descanso e deslocamento

para a fauna nativa (conceito de trampolins ecológicos)

x

Realizar compensação da supressão de indivíduos

arbóreos, conforme diretrizes e legislação pertinente
x

Implementar projeto de arborização viária por meio da 
escolha de espécies para melhor

adaptação à área do empreendimento

x

Realizar manutenção das áreas verdes, avenida parque e 
promover a proteção das RPEs

x

Realizar programa de educação ambiental para alertar 
sobre a importância de conservação das reservas e 

atitudes ambientalmente responsáveis.
x x
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A seguir, serão descritos e analisados os principais impactos urbanísticos e ambientais potenciais decorrentes da implantação e operação do

empreendimento. A avaliação dos impactos pode ser acessado na íntegra do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV elaborado.

• Dinamização da economia

A implantação do empreendimento impulsionará a economia local por meio da criação de postos de trabalho nas fases de obras, além do aumento na

arrecadação de tributos em decorrência da aquisição de mercadorias e serviços, se configurando como impacto positivo.

• Adensamento populacional / Fluxo de pessoas

O uso residencial proposto na região levará ao aumento no adensamento populacional, com população estimada em 2.168 novos habitantes, podendo

sofrer alterações de acordo com a dinâmica de ocupação da área. Esse acréscimo representa um ganho por meio da ocupação de um vazio urbano em

uma área antropizada e, até então, sem uso, uma vez que as atividades minerárias se encontram desativadas desde 2003. Trata-se de impacto

positivo. Além disso, o objetivo é atender à demanda atualmente existente na região.

• Aumento na oferta de áreas de lazer e culturais

Dentre os usos previstos para a OUC Nova Vila destaca-se a presença do corredor cultural, que demonstra o forte aspecto social da proposta da

operação. Será implantado, ainda, uma Avenida Parque ao longo da via central, ambos configurando espaço de lazer abertos ao público. Constitui

impacto positivo.

AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS
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AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS
• Maior proximidade da população com o patrimônio natural e arqueológico municipal

A implantação e operação da OUC Nova Vila possui como premissa a preservação do patrimônio cultural e natural da região. Atualmente, as estruturas

tombadas estão localizadas em uma área privada e com acesso restrito. A partir da aprovação da OUC, a comunidade do entorno e todo o município de

Nova Lima poderão visitar as estruturas e frequentar um ambiente propício ao lazer e cultura, atendido também com infraestrutura de comércio e

serviços

• Aumento da sensação de segurança pela ocupação do vazio urbano

Atualmente, por se tratar de área minerária desativada, a área se encontra sem uso e, ainda que se trate de área privada, configura um vazio urbano

na região central do município de Nova Lima. A revitalização da área e as propostas de uso e ocupação servirão como uma conexão entre núcleos

urbanos do município, aumentando a circulação de pessoas e, consequentemente, a sensação de segurança na área. Além disso, o uso planejado e

ordenado evita possíveis invasões e ocupações irregulares.

• Aumento na demanda da infraestrutura urbana

A implantação de empreendimentos de natureza residencial e não residencial, bem como alteração do contingente populacional e da dinâmica urbana

traz um aumento na demanda por infraestrutura local, principalmente com relação ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, fornecimento de

energia elétrica, destinação de resíduos e drenagem pluvial.
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• Aumento na demanda por equipamentos e serviços de uso público

O adensamento populacional pode levar a maior demanda por equipamentos de saúde, educação, lazer e segurança na região. Com relação aos

equipamentos de lazer, o projeto prevê a implantação de uma área de lazer comum para as unidades residenciais. Além disso, propõe-se a

implantação de uma Avenida Parque como área de lazer aberta ao público. Dessa forma, a implantação do empreendimento representa ganhos na área

com relação à disponibilidade de equipamentos de lazer.

• Alteração na paisagem, ventilação e iluminação

O empreendimento será construído na área como um todo em conformidade com os parâmetros arquitetônicos a serem aprovados na Operação

Urbana. Recomenda-se que sejam realizados tratamentos paisagísticos para garantir a harmonia com o entorno e conforto visual. Uma vez que a

proposta será implantada em área urbana já consolidada, as alterações na paisagem serão positivas, uma vez que será realizada a revitalização da

área, proporcionando a uma área de mina desativada um uso que será aproveitado pela comunidade local. Deverão ser adotadas estratégias

arquitetônicas para garantir maior proveito possível da ventilação e iluminação naturais.

• Aumento no nível de ruídos e vibrações

A elevação dos níveis de ruídos durante a fase de implantação do empreendimento relaciona-se às atividades intrínsecas às obras, como supressão de

vegetação, execução de serviços de terraplanagem, entre outros, os quais demandarão a utilização de máquinas, veículos e equipamentos geradores

de ruídos e vibrações. Na fase de operação, esse constitui um impacto potencial devido à atividades humanas típicas do ambiente urbano.



VALORES DE INVESTIMENTO

A valoração dos investimentos transcendem a instalação e operação da OUC Nova Vila. Diversas ações coordenadas e intervenções irão

ocorrer fora da área de implantação da OUC, no entanto não afetam apenas a área da mesma, são do poder público e são

predecessoras para a viabilidade da mesma.

As contrapartidas da OUC Nova Vila que recaem sobre o empreendedor podem ser divididas nas que possuem caráter puramente

econômico, puramente financeiro e as econômicas e financeiras. No momento de desenvolvimento do presente estudo ainda não

estavam maduros e desenvolvidos os projetos técnicos de engenharia e arquitetura/urbanístico, sendo tais valores estimados e que

poderão ser detalhados em momento oportuno para a Comissão Multidisciplinar da OUC Nova Vila.

Renúncia do Direito de Indenização: A Renúncia do terreno possui investimento econômico. Trata-se de uma área de

aproximadamente 39.487,76m². Para estimar o valor da renúncia foi utilizado o critério do custo de oportunidade de venda dessa área

na modalidade de fração ideal de terreno para construção. Sendo assim chegou-se a um valor de aproximadamente R$ 20.000.000,00.

Execução do sistema viário: A execução da Avenida Parque contendo o viário e a integração do mesmo com os lotes gerados,

através de projeto paisagístico, está estimada em R$ 5.000.000,00.

Área de Preservação: A área que será destinada a preservação ambiental implica em uma renúncia econômica de aproximadamente
R$500,00/m², o que totaliza um custo econômico de aproximadamente R$ 32.200.000,00.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O empreendimento Operação Urbana Consorciada Nova Vila apresentado possui caráter inclusivo e acima de tudo,

integrativo, promovendo fruições urbanas, conectividades viárias e diversidades de usos, em conformidade com as

demandas e carências identificadas na região central da cidade. A proposta consiste na materialização da

oportunidade de transformar o centro histórico de Nova Lima, resgatando valores, memórias e traduzindo em suas

linhas e propostas, o resgate em tempo futuro.

A integração deste modelo de ocupação promoverá a requalificação de uma área, que estará recebendo uma

proposta que apresenta soluções de mobilidade urbana para a região central de Nova Lima, promovendo a

conexão entre a Praça do Mineiro e a Rodoviária, além de possibilitar a implantação de empreendimentos

residenciais, comerciais e de serviços, voltados para a participação da população, com foco no lazer, cultura e

preservação do patrimônio histórico e ambiental.
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Para viabilizar tais atividades, propõe-se um novo regramento urbanístico, com flexibilização de alguns parâmetros

do Plano Diretor vigente como: altimetria, afastamentos frontal, lateral e de fundo e número de vagas. Além

disso, propõe-se a destinação de área com significativa relevância ambiental para preservação. Toda a proposta foi

concebida de modo a atender aos requisitos legais e buscando a regularização junto aos órgãos pertinentes. De

modo geral, a proposta da OUC Nova Vila, após a conclusão das medidas mitigadoras, apresentará impactos

positivos superiores aos negativos, uma vez que recebe uma área densamente antropizada e descaracterizada e

devolve à população uma área com grande relevância urbanística, ambiental, com a preservação de seu

patrimônio histórico e visual. Cabe ressaltar que o trecho do Ribeirão Cardoso incidente na área que, ao longo dos

anos sofreu forte pressão antrópica, passará a integrar a paisagem urbana, uma vez que se propõe um corredor

cultural ao longo de seu curso.

A área será utilizada pelos moradores da região, de outros pontos da cidade e de cidades vizinhas, em busca de

atividades culturais e de lazer, com facilidade de acesso viário e segurança para pedestres e opções de comércio e

serviços. O empreendimento será um grande dinamizador da economia local, gerando empregos e renda para a

população.


