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E eu penso nas razões da existência 
Contemplando a natureza nesse mundo 
Onde às vezes aparentes coincidências  

Têm motivos mais profundos 
Se as cores se misturam pelos campos 

É que flores diferentes vivem juntas 
E a voz dos ventos na canção de Deus 

Responde todas as perguntas 
(Roberto Carlos e Erasmo Carlos- Pensamentos- 1982)  
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RESUMO 

 

 

A porção sul da região Metropolitana de Belo Horizonte vem apresentando, 

nos últimos anos, alterações significativas na sua ocupação. 

Neste trabalho são identificadas e caracterizadas tais alterações, com enfoque 

no trecho compreendido entre o Viaduto da Mutuca e o Trevo de Moeda, no eixo rodoviário 

da BR-040, sentido Belo Horizonte -Rio de Janeiro. 

Esta pesquisa destaca o desenvolvimento urbano da capital mineira por meio 

da análise de sua expansão em direção à área em estudo e, em seguida, apresenta uma 

caracterização histórica e geográfica da região pesquisada, tendo sido identificados seus 

principais elementos, incluindo as atividades mineradoras e os condomínios.  Foram feitos 

três estudos de caso desses condomínios, observando-se os aspectos relativos à sua forma de 

ocupação dentro do contexto da região. 

Por fim, fez-se uma análise geral, considerando todos os fatores e elementos 

incluídos no processo de alteração espacial da região.  



 X 

ABSTRACT 

 
 

In the past years, the South part of the Metropolitan area of Belo Horizonte has 

been going through significant alterations in its occupation.   

In this study, these alterations are identified and characterized focusing on the 

area which goes from the “Viaduto da Mutuca” to the “Trevo de Moeda”.  This area is 

situated in BR-040 highway which links Belo Horizonte to Rio de Janeiro. 

This research emphasizes the urban development of the capital of Minas Gerais 

through the analysis of its expansion in the direction of the area studied. 

A historical and geographical characterization of this researched area was also 

made. This lead to the identification of the region’s most important elements, that includes 

mineral activities and condominiums. 

Three case´s studies were made about these condominiums by observing the 

aspects related to the form of occupation in the region. 

Finally, all factors and references involved were submitted to a general 

analysis for conclusions about the process of spatial alteration occurred in the region.  
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1- INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

1.1 - APRESENTAÇÃO 
 

A parte sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ao longo da 

BR-040 – trecho Belo Horizonte - Rio de Janeiro, vem observando, nos últimos anos, uma 

ampliação significativa em termos de ocupação urbana, notadamente com a implantação de 

loteamentos residenciais acompanhada de uma estrutura de comércio e de lazer. Tal ocupação 

vem ocorrendo, sobretudo, no trecho compreendido entre o Viaduto da Mutuca e o Trevo de 

Moeda. Ao lado desse crescimento, pode-se, também, notar a presença de outras atividades, 

principalmente a mineradora, em uma área que congrega jazidas minerais diversas como 

ferro, manganês, bauxita, etc. Todas essas atividades congregadas, vêm causando alterações 

no ecossistema que apresenta grande riqueza em termos de flora, fauna, cuja importância em 

termos de preservação ambiental está considerado no relatório do PLAMBEL de 1986.  

Daí, a importância que a análise dessas alterações e das principais tendências 

de crescimento se constitui para o desenvolvimento da região, com o objetivo de se atingir 

uma melhor qualidade ambiental.  

 

1.2 OBJETIVOS 
 

O objetivo principal deste trabalho é estudar as alterações espaciais decorrentes 

da expansão da capital mineira no eixo sul da BR-040 e , dentro disso, identificar os modos de 

ocupação e estudar os principais aspectos resultantes dessas alterações. 

Como objetivos associados, o trabalho busca ampliar a compreensão do 

processo de expansão metropolitana, bem como desenvolver metodologia de análise espacial 

na perspectiva multidisciplinar. 
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1.3  MÉTODOS E TÉCNICAS 
 

 

Este trabalho compõe-se de cinco etapas, organizadas de forma a atingir os 

objetivos propostos, compondo o desenvolvimento dos passos metodológicos. 

Em primeiro lugar, buscou-se a formação da base teórica necessária para o 

assentamento da discussão proposta. Junto a esse suporte conceitual foi levantada a 

bibliografia relativa ao tema.  

Em segundo lugar, buscou-se caracterizar o desenvolvimento urbano de Belo 

Horizonte em direção ao eixo sul, onde se localiza a região em estudo, de forma a fornecer o o 

suporte necessário e relevante  à discussão.  

O terceiro passo consistiu na caracterização geográfica da área, criando assim 

condições de se visualizar um panorama mais abrangente da mesma. Como forma de 

complementação, foi realizada a identificação da região através do destaque de seus principais 

elementos, baseando-se na técnica de Lynch (1960) , que caracteriza regiões em função das 

impressões do observador ressaltando limites, obstáculos, pontos marcantes e outros 

referenciais, como elementos naturais e construídos, bem como aqueles considerados 

essenciais para a compreensão da região.  

O quarto passo procurou reforçar as observações anteriores através de estudos 

de caso, com os quais se pôde avaliar três modelos diferentes de ocupação para a construção 

das análises e considerações finais.  

No quinto e último momento, foi feita uma avaliação geral de todos os dados 

levantados, contendo considerações pertinentes aos fatores formadores do quadro delineado e 

aos agentes envolvidos, listando algumas perspectivas e indicativos. 

A base teórica foi trabalhada visando estabelecer condições necessárias para a 

evolução das idéias discutidas no trabalho, pois sobre sua compreensão está assentada na 

orientação do processo analítico das informações.  

A análise e descrição da região fundamentaram-se na técnica do sensoriamento 

remoto através do uso da imagem de satélite. Através das técnicas aplicadas à imagem,  

percebeu-se algumas diferenças marcantes na área analisada. O estudo da Geografia 

Tradicional através de um extenso trabalho de campo na região,entrevistas com moradores, 
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incorporadores e responsáveis pela administração da região, além das fotos aéreas, dados 

cartográficos e outras informações relevantes de fontes como jornais, revistas e informativos 

referentes ao objeto estudado, foi também uma forma de abordagem desse trabalho. Os 

conceitos de SIG (Sistemas de Informações Geográficas) foram referências não como 

ferramenta, mas como norteadores da análise e da discussão. 

Em função da metodologia adotada, tornou-se importante o esclarecimento 

sobre as técnicas citadas para o entendimento do trabalho realizado. Uma delas, o 

sensoriamento remoto é definido por Lillesand & Kiefer1 citado por Ferreira Pinto (1999) 

como “... a ciência e arte de receber informações sobre um objeto, uma área ou fenômeno 

pela análise dos dados obtidos de uma maneira tal que não haja contato direto com este 

objeto, esta área ou este fenômeno”.  Os sensores captam informações resultantes da interação 

da energia eletromagnética com os objetos e fenômenos (matéria) da superfície terrestre. O 

sensoriamento remoto pode também ser visto como um sistema de aquisição de informações, 

que pode ser dividido em dois grandes subsistemas: coleta de dados e análise de dados. 2. O 

levantamento do uso da terra em determinada região tornou-se um item fundamental na 

compreensão de padrões de organização do meio ambiente. 

A determinação da natureza dos alvos pelos métodos de sensoriamento remoto 

é baseada no fato de que diferentes materiais são caracterizados por reflectâncias próprias em 

cada banda do espectro. 

O Processo de interpretação de imagens tem uma larga aplicação nas Ciências, 

Geografia, Geomorfologia, Pedologia, Urbanismo, Engenharia, Hidrologia, etc. 

No processo de interpretação de imagens fotográficas, segundo  Crosta,3 citado 

por Santana (1998), são consideradas três fases: foto-leitura, foto-análise e foto-classificação 

ou foto-interpretação. Três são as propriedades da superfície terrestre analisadas na foto-

interpretação: tonalidade , textura e contexto. 

A tonalidade trata da cor e do brilho da cena em questão, tons que estão 

diretamente ligados às propriedades de reflectância dos materiais. A textura está ligada  à 

combinação da magnitude e freqüência da variação tonal da imagem. Logo, estas duas 

propriedades se interdependem. O contexto diz respeito exatamente à junção dos atributos das 

                                                 
1 LILLESAND, T.M.; KIEFER, R.W. Remote sensing and image interpretation. New York: John Wiley, 1979. 
2 Definições extraídas do endereço eletrônico www.dpi.impe.br; www.fatorgis.com.br, 
aryjohansson.vilabol.uol.com.br; www.aryjohansson.hpg.ig.com.br/notas/senso01.htm acessados em 18/03/2002.  
3 CROSTA, Álvaro P. Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto. Campinas: Instituto de 

Geogiências, UNICAMP, 1992. 

http://www.dpi.impe.br/
http://www.fatorgis.com.br/
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propriedades anteriores e as informações conhecidas sobre o terreno. Tonalidade, textura e 

contexto podem ser percebidos, tanto em imagens coloridas, quanto em imagens 

monocromáticas. O recurso das cores visa realçar as informações de interesse. 

A combinação das cores vermelho, verde e azul, aplicado a diferentes bandas 

espectrais de imagens produz diferentes respostas em cores em uma imagem espectral. 

As composições coloridas onde ocorre a superposição de três bandas espectrais 

de imagens de satélites podem formar composições do tipo falsa-cor ou composições 

coloridas reais. As composições falsa-cor são as mais utilizadas para realçar informações de 

interesse dos fotointérpretes. No contexto das imagens multispectrais como, por exemplo, as 

Thematic Mapper Landsat (TM Landsat daqui por diante), o comportamento de um alvo em 

termos dos níveis de cinza, variam conforme a banda espectral.  

Nas imagens TM Landsat, segundo Ferreira Pinto (1999), a vegetação verde 

(fotossinteticamente ativa) se apresenta desde níveis de cinza escuro a muito escuro nas 

imagens da banda 3 (faixa da luz vermelha) e em níveis de cinza claro a muito claro na banda 

4 (infravermelho próximo). Entretanto, devido às condições de superfície do alvo, podem 

ocorrer variações de níveis de cinza associadas àquele alvo, especialmente na banda 4 do TM 

Landsat. No caso da vegetação verde, condições de irregularidades (rugosidade) que podem 

ocorrer na superfície do alvo (por exemplo: diferenças de geometria e estrutura de dossel da 

vegetação, biodiversificação, diferença, estágios de crescimento diferenciados) podem 

provocar diferenças de comportamento espectral e fazer variar os níveis de cinza na imagem 

em preto e branco na banda do infravermelho próximo. Desta forma, a vegetação verde pode 

também estar associada à níveis de cinza médio-claro à médio, na banda do TM-Landsat.  A 

associação das cores na imagem trabalhada se dá da seguinte forma: banda 03 – vermelho; 

banda 04 – verde; banda 05 – azul. 

Quando se fala em GIS (Geographic Information Systems), ou SIG (Sistemas 

de Informações Geográficas) está se reportando por exemplo, segundo Abreu (1996), a um  

conjunto de dados referentes aos  contextos espaciais. Dessa forma, todo e qualquer conjunto 

ordenado de mapas é uma forma de GIS, uma vez que apresenta uma coletânea de dados 

variados vindos de fontes diversas.  

 O GIS destina-se ao processamento de dados referenciados 

geograficamente de forma que possa gerar mapas e relatórios que possam dar suporte e prover  
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recursos para sua estocagem, gerenciamento, manipulação e análise. Os dados são 

espacializados, isto é, propiciam a verficação do fato ou do elemento onde ele acontece. 

Abreu (1996) aponta que os dados para a construção de um GIS podem ser 

originados,  por exemplo, de  mapas convencionais, trabalhos de campo, imagens de satélite e 

fotografias aéreas. Ainda segundo ele, um GIS deve conter essencialmente um componente 

locacional, um temporal e um descritivo. 

Segundo  Tomlinson4 (1987), citado por Abreu (1996),  a  função de um 

sistema de informações é melhorar a capacidade de um usuário de tomar decisões em 

pesquisa, planejamento e administração. Um sistema de informações envolve uma série de 

passos desde a observação e coleta de dados, passando por sua análise, até seu uso em algum 

processo de decisão. Nesse contexto, um GIS pode ser considerado o subsistema principal de 

um sistema de informações.  

…o tratamento da informação espacial (sobretudo os “Geographical 
Information Systems”- GIS)  se apresenta como uma espécie de 
“couvre tout”, isto é, uma espécie de “guarda-chuva metodológico” 
indispensável a quase todas as linhas de pesquisa contemporâneas 
(Amorim Filho, 1997). 

No trabalho em questão não se construiu um sistema de informações 

geográficas propriamente dito, mas as técnicas e as filosofias empregadas nesse sistema, 

foram de fundamental importância como referências para a construção da análise espacial da 

área.  

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 
 

A área, objeto de análise desta dissertação, se estende do Viaduto da Mutuca 

até o trevo de Moeda ao longo da BR 040. De acordo com a figura 01, pode-se ter uma noção 

da área em estudo. Ao longo deste trecho da Zona Sul de Belo Horizonte, podem ser 

identificadas várias ocupações diferenciadas, entre elas o   surgimento cada vez maior de 

áreas residenciais, de áreas de exploração mineral, de centros de comércio e serviços, de áreas 

de preservação ambiental, sítios e chácaras, clubes campestres, etc. Este trecho engloba a 

                                                 
4 TOMLINSON, R. F. Current and potential uses of geographic information systems - The North 

American experience, Int. J. Geographical Information Systems, 1987, vol. 1, nº 3, pp. 203- 218. 
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Região Metropolitana de Belo Horizonte (municípios de Nova Lima, Brumadinho e seus 

distritos) e ainda enquadra parte do município de Itabirito.  

A parte da região em estudo que corresponde ao município de Nova Lima 

abrange uma faixa da BR 040 e grande parte da Serra da Moeda. Existe, neste setor uma 

grande extensão de área desocupada, mas curiosamente, é neste trecho da BR-040 que 

pertence ao município de Nova Lima, que se encontram os acessos aos condomínios Retiro 

das Pedras, Serra dos Manacás e Retiro do Chalé, localizados no município de Brumadinho. 

Apresenta uma topografia com declives acentuados, no entanto, às margens da rodovia esta 

declividade é mais amena.  

As áreas desocupadas, em sua grande maioria, são propriedade da MBR 

(Minerações Brasileiras Reunidas), do Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses, da 

CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) e da Siderúrgica Mannesman. Essas áreas 

desocupadas fazem parte da bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Fechos, manancial operado 

pela COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), tendo à montante, o Bairro 

Jardim Canadá e a área do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis). 

A área que corresponde ao município de Itabirito, abrange o loteamento Água 

Limpa (parte dele) e as áreas do seu entorno, compreendendo também o loteamento 

Aconchego da Serra.   

A área correspondente ao município de Brumadinho refere-se ao interior dos 

condomínios correspondentes a este município, além da área margeando a estrada sem 

pavimentação que liga a BR 040 ao povoado de Piedade de Paraopeba, situado no extremo 

leste do município. 
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FIG: 01 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA E DOS ESTUDOS DE CASOS -  
Montagem do autor com fotos e Imagem de satélite de 11/08/99 TM LANDSAT WRS ÓRBITA 218/74  

BRBR--040 040 -- BH BH --RIORIO

SERRA DA MOEDASERRA DA MOEDA

Viaduto da mutucaViaduto da mutuca

JARDIM CANADÁJARDIM CANADÁ

RETIRO RETIRO DAS DAS PEDRASPEDRAS

ALPHAVILLEALPHAVILLE

LAGOA DOS INGLESESLAGOA DOS INGLESES

TREVO DE MOEDATREVO DE MOEDA
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2 - MARCO CONCEITUAL – REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

 

Falar sobre a cidade e sua organização é algo extremamente complexo. Vários 

fatores, condições e circunstâncias influenciam na organização, construção e desenvolvimento 

desta. 

Para se chegar ao objetivo pretendido, tornou-se importante um embasamento 

no campo da Geografia Urbana e estudos sobre a relação entre Arquitetura e Paisagem 

Urbana. Estes campos são os constituintes da  análise e servem de referência para as 

avaliações, tendo em vista um melhor entendimento do crescimento urbano. 

Clark (1985), ao escrever sobre Geografia Urbana, explicita bem os aspectos 

citados inicialmente, e que norteiam as reflexões e constatações posteriores. 

 A cidade moderna é o produto de um processo de desenvolvimento 
extremamente longo. (...) A cidade tornou-se o                   
foco central da atividade econômica e social e de influência na 
moderna sociedade urbana. Em razão desta importância 
contemporânea, não é surpreendente que os pesquisadores 
procurassem construir um quadro adequado dos conhecimentos 
adquiridos, de modo a facilitar a compreensão e o planejamento da 
cidade. Esta tarefa tem ocupado um grande número de especialistas 
provindos de ampla gama de campos das ciências sociais e ambientais. 
Nenhuma disciplina pode querer monopolizar o estudo da cidade, pois 
os problemas urbanos fluem através de muitas das divisões 
tradicionais da investigação acadêmica. De modo semelhante, 
nenhuma metodologia predomina sozinha na análise urbana, porque 
há a necessidade de se adotar ampla variedade de abordagens para se 
analisar as complexidades da vida urbana. E é na natureza 
interdisciplinar dos problemas urbanos que a cidade oferece as 
maiores dificuldades para o analista. Os progressos na compreensão 
urbana requerem a fusão de ensinamentos derivados de muitas 
disciplinas, onde cada uma trata o estudo da cidade através de 
perspectivas nitidamente distintas.(CLARK,1985, p. 17 e 18)  

Portanto, não é possível estudar as cidades e suas complexidades sem a 

utilização de informações provindas de diversas áreas e profissões. Deve-se fazer 

comparações entre diferentes abordagens para uma maior compreensão sobre o estudo. 

Nesse sentido, pode-se entender a Geografia Urbana como um foco 

centralizador das informações e dos dados relativos às cidades, sobrepondo-se sobre as outras 
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áreas de conhecimento que também estudam as cidades, buscando acrescentar a dimensão 

espacial à nossa compreensão dos lugares e dos problemas urbanos. 

São levantados fatores e elementos interdisciplinares de outras linhas de estudo 

e ciências para o estudo das cidades, tendo a Geografia Urbana como foco. Os agentes 

produtores do espaço urbano, o emaranhado político e social, a visão do morador e  a 

percepção urbana entre outros aspectos. 

O primeiro ponto a ser destacado é a ação dos agentes produtores do espaço 

urbano. Corrêa (2000) aborda este assunto e destaca vários agentes e fatores envolvidos neste 

processo, conforme é apresentado à página 23. 

Outro ponto bastante relevante é a abordagem perceptiva e fenomenológica 

dos processos urbanos. Essa abordagem se torna importante na medida em que a cidade e o 

seu desenvolvimento são alcançados através da visão do indivíduo, do morador. 

A mudança das relações de trabalho resultante dos novos rumos da 

comunicação e da transmissão de informações é um outro elemento discutido na nova 

distribuição e organização dos espaços nas cidades.  

Uma dessas relações é a tendência crescente, nos países industrializados, (que 

já começa a surgir nos países em desenvolvimento como o Brasil) do trabalhador não precisar 

ir, necessariamente, ao local de trabalho. A possibilidade de trabalhar na própria residência e 

de ter um contato permanente com a moradia, traz uma nova perspectiva e um novo panorama 

para o trabalhador  em sua relação à distância casa - trabalho. Um outro elemento importante 

é a busca por um contato maior com a natureza. Voltar para casa se torna algo mais aprazível 

eliminando o cansaço e a correria da vida cotidiana. Morar mais próximo da natureza, com 

mais espaço e liberdade vem se tornando também uma tendência entre aqueles que podem 

optar por esta nova forma de moradia.  

Essa situação vem trazendo, cada vez mais, a exploração pelo mercado 

imobiliário dos conhecidos condomínios fechados que são legalmente loteamentos fechados 

horizontais. Fazem-se necessários alguns esclarecimentos sobre o termo condomínio fechado 

para a continuação da discussão. 

Segundo Carvalho (1996), o que vem acontecendo é a disposição dos 

proprietários de terrenos rurais próximos aos grandes centros de promoverem os chamados 

loteamentos fechados e impropriamente, chamarem de “condomínios fechados”.  
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Segundo a lei, depois de  se obter a aprovação do loteamento com ruas, praças 

e outros equipamentos, estes, passam à categoria de bens públicos de uso comum, de acordo 

com o Art. 66, Cap. I, do Código Civil. 

Assim, quando se faz um loteamento em que algumas áreas são cedidas para 

ruas e praças, esses espaços se tornam de domínio público e de uso comum, não só dos 

moradores do loteamento, mas da sociedade como um todo.  

Assim o Supremo Tribunal Federal decidiu: 

...não é juridicamente possível, em tais circunstâncias, pretender-se 
construir condomínio sobre a rua, à base da lei 4.591/645. Nulidade da 
convenção condominial e dos atos dela decorrentes (CARVALHO, 
1996, p. 51).  

Na verdade, portanto, ainda segundo Carvalho (1996), algumas prefeituras 

acabam caracterizando uma permissão (grifo nosso), onde não é afetado o direito de 

propriedade , nem o particular sobre o lote, nem o público sobre as ruas, ou seja, é tolerada a 

situação de um loteamento fechado murado e/ou cercado e vigiado. 

O entendimento  da lei por Silva Filho6 citado por Carvalho (1996) é 

substancioso para concluir o tema. 

Entendemos assim que, por lei o Município pode autorizar o 
loteamento fechado, e conseqüentemente, o uso das vias de circulação 
e praças dentro dele, exclusivamente aos seus proprietários, através de 
dois institutos de Direito administrativo: a permissão de uso ou a 
concessão de uso (CARVALHO, 1996, p. 53). 

Entretanto, essa permissão não garante o direito de propriedade sobre as ruas 

nem fere o particular sobre o lote, pois não se pode haver nem registro nem averbação destas 

áreas em Cartório. 

O que caracteriza o termo condomínio fechado, admitido pela lei 4591/64, 

nada tem a ver com o loteamento fechado. Um condomínio fechado é aquele que conhecemos 

na estrutura das cidades seja vertical (edifício) ou horizontal (casas geminadas ou similares).  

São áreas comuns fazendo parte da fração ideal de cada uma das unidades, por exemplo vias 

de acesso de uso local não públicas, portaria, áreas de lazer, etc. 

Assim, o que tem acontecido é um grande crescimento de loteamentos 

fechados ao redor das  grandes cidades. 

                                                 
5 A Lei 4591/64 mencionada é a que dispõe sobre condomínio em edificações e incorporações imobiliárias e a 
lei 6766/79 não disciplina a hipótese de loteamento fechado. 
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Essa tendência de crescimento dos loteamentos fechados já foi explanada por 

autores como Villaça (1998) e Caldeira (2000), identificada como um elemento da conjuntura 

do crescimento das cidades. Segundo esses autores, movimentos urbanos e modificações da 

estrutura social são os agentes causadores desta tendência. No entanto, conceitos anteriores 

são necessários para construir melhor este pensamento. Segundo  Clark (1985): 

A Geografia é o estudo científico de padrões espaciais. Ela procura 
identificar e explicar a localização e a distribuição dos fenômenos 
físicos e humanos sobre a superfície da Terra. (...) A característica do 
espaço como uma dimensão, mais que as propriedades dos fenômenos 
que aí estão localizados, surge como de interesse básico e central. (...) 
O foco, em Geografia Urbana, dirige-se à compreensão daqueles 
processos sociais, econômicos e ambientais que determinam a 
localização, o arranjo espacial e a evolução dos lugares urbanos  
(CLARK,1985, p.18). 

Para a compreensão das cidades em termos de evolução e desenvolvimento 

Clark ainda destaca: 

(...) duas influências contemporâneas que, se continuarem a aumentar, 
podem formar a base de novos paradigmas na disciplina. A primeira é 
a abordagem comportamental e se interessa pelas maneiras com que 
os indivíduos percebem e tomam decisões a respeito da cidade. A 
segunda é a abordagem da economia política, que pretende explicar os 
processos urbanos e considerar os problemas urbanos por referência a 
ideologias políticas alternativas. Essas correntes emergentes 
representam, em seus diferentes caminhos, reações a dois aspectos da 
abordagem da análise espacial; a super enfatização sobre 
comportamento normativo e a análise de padrões urbanos, e a 
negligência dos valores políticos e das relações na maioria dos 
modelos urbanos e regionais.  (...) Embora as cidades existam como 
objeto físico, como coleções de edifícios, avenidas e espaços abertos, 
não há evidência real de que sejam percebidos pelos seus habitantes da 
maneira exata em que eles estão objetivamente estruturados. Para os 
comportamentalistas, a cidade tem ao mesmo tempo urna estrutura 
física e uma estrutura psicológica ou cognitiva, e é a última que 
determina corno os indivíduos responderão e interagirão corri os 
lugares urbanos e as instituições (CLARK, 1985, p. 30 e 31). 

A respeito da estrutura psicológica e cognitiva dos moradores e das respostas 

deles aos lugares é importante destacar Lynch (1960), que trata o assunto de uma maneira 

especial, analisando a percepção do morador, a tomada de decisão em relação a onde morar e 

como se situar no espaço onde ele vive. 

(...) O morador de determinada localidade tem com este local relações 
de cunhos diversos e para este morador a imagem e a percepção deste 

                                                                                                                                                         
6 In Direito Administrativo Brasileiro, Ver. Dos tribunais, 2a. ed.pág. pg. 196 
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lugar se torna impregnada de memórias e outros tipos de significados. 
(...) Sob esta ótica, é importante destacar o fato de que quando 
ouvimos determinado grupo de moradores de uma região sobre a 
percepção do espaço, há que se filtrar as informações de forma a 
aferirmos aquilo que está no inconsciente, daquilo que está no real 
para as pessoas. (...)as imagens do meio ambiente são o resultado de 
um processo bilateral entre o observador e o meio. Assim, a imagem de 
uma dada realidade pode variar significativamente entre diferentes 
observadores (LYNCH, 1960, p. 14,15,16).  

O morador da cidade não se contenta com a rotina do dia a dia. Busca para si 

uma qualidade de vida, algo mais que possa dar a ele um ânimo ou mesmo um combustível 

para continuar seu trabalho diário. Daí a complexidade de se entender estas relações. A cidade 

cresce tanto aleatoriamente, quanto baseada em planejamento, estudos e ainda nas 

necessidades e buscas de cada um dos seus moradores. O comportamento do homem morador 

da cidade pode vir a se tornar um norteador da formação do espaço urbano e dos agentes 

envolvidos. Ferraz (1997) levanta esta discussão:.  

(...) Os sociólogos entendem ser a tecnologia, ou os instrumentos 
urbanos, uma preocupação dos engenheiros e dos arquitetos, como 
urbanistas, e limitam suas pesquisas ao estudo dos fenômenos sociais 
que surgem à tona na vida cotidiana. Por isso, os sociólogos não 
conseguiram até agora determinar todas as causas dos males que 
afligem a vida urbana: a decadência moral e espiritual do homem e a 
decadência material das estruturas físicas urbanas. Quando o tecido 
urbano cresce a níveis imponderáveis e de forma excessivamente 
concentrada, desaparecem as grandes famílias, restringindo-se os 
laços de parentesco às pessoas que vivem sob o mesmo teto: pais, 
filhos, irmãos; "Os talentos ficam ofuscados, as virtudes ignoradas, os 
vícios impunes" (ROUSSEAU, 1973, p. 69). Quanto maior a variedade 
e quantidade de ocasiões de contatos humanos, maior se torna sua 
superficialidade e maior é a ausência de envolvimento emocional;(...) 
Nessas imensas metrópoles, o trabalho automático e monótono é 
sempre cada vez mais exigente, e o transporte cada vez mais saturado; 
são fatores importantes de fadiga excessiva, das tensões e das 
neuroses;(...) Os arquitetos descobrem, com desusado espanto, que os 
homens da metrópole não mais dão valor aos projetos e não utilizam 
as realizações que preparam para sua recreação em seu lazer, 
frustrando, assim, os grandes empreendimentos - centros esportivos, 
organizações culturais, etc. (FERRAZ, 1997 p. 173) 

Um somatório de conceitos e inter-relações se forma ao se analisar uma cidade 

e nas suas tendências de crescimento e desenvolvimento. Para Corrêa (2000), os agentes 

produtores do espaço urbano, o jogo político e estratégico no âmbito das decisões, a 

percepção do morador entre outros elementos dá suporte e características peculiares a este 

crescimento e desenvolvimento. O espaço urbano capitalista é um produto social resultado de 
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ações acumuladas através do tempo e engendradas por agentes que produzem e consomem 

espaço. São agentes sociais concretos e não um mercado invisível de processos aleatórios 

atuando sobre um espaço abstrato. São estes os agentes que, segundo Corrêa, fazem e refazem 

as cidades: 

• Proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais – 

terrenos amplos, baratos e com requisitos locacionais; 

• Os proprietários fundiários – conversão da terra rural em urbana 

buscando um maior valor para a terra; 

• Os promotores imobiliários – através das construções e lançamentos 

imobiliários.  

• O estado – através dos órgãos públicos, leis e usos, controle e impostos; 

• Os grupos sociais excluídos – através da favelização. 

 

Gottdiener (1993), dentro da mesma linha, considera que a construção do 

espaço urbano foi produzida pela articulação do Estado e do setor imobiliário em conjunto. 

Segundo ele “os especuladores constituem a vanguarda da expansão metropolitana não 

planificada” (GOTTDIENER, 1993, p.245) .Citando o exemplo americano da busca por 

moradia em regiões afastadas do centro da cidade, o autor defende a idéia dessa busca não ser 

somente em função das facilidades dos transportes e deslocamento das indústrias como 

também e principalmente em função da especulação imobiliária e da assimilação da idéia pela 

população. 

Por sua vez, Serra (1987) dá algumas definições bastante elucidativas sob o 

ponto de vista do morador e sobre a forma de atender a seus anseios, sem perder de vista, os 

outros agentes envolvidos. 

Urbanização é a proporção da população concentrada em 
estabelecimentos urbanos ou o crescimento dessa proporção(..) O 
processo de urbanização seria portanto a passagem de uma forma 
menos densa e mais espalhada de distribuição da população no espaço 
para uma forma concentrada em centros urbanos. (...) A forma do 
espaço natural não apenas determina a localização das aglomerações 
de adaptações do espaço, mas também a própria forma da cidade 
(...)O espaço urbano é um espaço adaptado social e humano (...)As 
adaptações do espaço como símbolos em geral trazendo para o 
morador algo que o remeta a uma condição agradável (SERRA,1987, 
p. 15,32,53,115). 
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As novas tecnologias e formas de comunicação vêm alterando o 

comportamento e a dinâmica dos moradores das cidades. Esses fatores já foram percebidos 

por Clark (1985) nas cidades do primeiro mundo.  

(...)Fundamental para os debates são os papéis e os impactos das 
tecnologias de transporte e de telecomunicações. Os modelos 
evolucionários sublinham a primazia contínua dos movimentos físicos 
e a expansão contínua dos campos de comutação urbanos, capacitando 
as cidades a estenderem sua influência sobre uma área mais ampla.  
(...) Uma das forças mais importantes que está contribuindo para o 
crescimento urbano contemporâneo é, portanto, o desgaste da 
centralidade pela convergência tempo - espaço. Os novos serviços de 
telecomunicações eliminam o tempo e superam o espaço, numa tal 
maneira que torna possível uma civilização urbana sem cidades. (...)Os 
padrões de povoamento estão esparramando-se amplamente pela 
América do Norte, e as densidades estão crescendo mais rapidamente 
nas localidades onde clima e paisagem são os mais agradáveis. 
(CLARK, 1985, p. 97 e 98). 

Já se percebe, também nas cidades de terceiro mundo, uma busca das classes 

mais ricas por áreas mais afastadas da cidade, áreas com infra-estrutura própria para garantir o 

bem estar dos moradores, sem a necessidade constante de grandes deslocamentos até áreas 

comerciais e de prestação de serviços. 

O estudo de Corrêa (2000) sobre as características e o perfil de formação da 

cidade latino - americana destaca um esquema de organização espacial adaptado de Mertins e 

Bahr (1983). (Figura 02). 
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FIGURA 02: ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA CIDADE LATINO – 
AMERICANA. 
Extraído do Livro O espaço Urbano de Roberto Lobato Correa, 2000.  

O esquema de Mertins e Bahr diferencia a cidade em núcleo central, zona 

periférica do centro, eixos industriais, subcentros regionais, bairros de alto status social, 

bairros de médio status social, bairros de baixo status social e favela. Segundo Yujnovsk7  

citado por Corrêa (2000), a evolução da posição das elites dentro das cidades latino-

americanas pode ser bem explicada dentro da seguinte situação: nos primeiros anos a cidade 

apresenta um padrão com a elite junto ao centro, no entanto, à medida que a cidade vai se 

desenvolvendo e o centro se degradando, parte da  elite transforma suas chácaras na periferia 

bem próxima em residências. Num terceiro momento, com a expansão maior ainda, vão 

buscar loteamentos mais afastados dotados de toda a infra-estrutura e com usos exclusivos. 

Esta constatação também já foi estudada e trazida para a realidade brasileira 

por Villaça (1998) e  Caldeira (2000).  

No capítulo posterior são utilizadas as referências de Villaça para compreensão 

do processo em Belo Horizonte. Caldeira (1997), no artigo preliminar ao seu livro intitulado 

Cidade de Muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo, classifica como enclaves 

fortificados os espaços privados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer ou 



 26 

trabalho que, principalmente em função da violência, se tornaram os preferidos das classes 

média e alta. Segundo a autora, esta modalidade configura uma nova situação em termos de 

cidade.  

Na São Paulo contemporânea com seus altos muros e grades, porteiros 
e seguranças privados e armados, tecnologias de vigilância de toda 
sorte (câmeras de vídeo, cercas elétricas sobre os muros, portões 
eletrônicos, etc) e com seus contrastes impressionantes de riqueza 
ostensiva e extrema pobreza, muitas vezes vivendo lado a lado, o novo 
padrão de segregação espacial revela-se com clareza (CALDEIRA, 
1997, p.155). 

Vale destacar a caracterização de Pires Caldeira para o termo enclaves 

fortificados (grifo nosso):  

São propriedades privadas para uso coletivo, são fisicamente isolados, 
seja por muros, espaços vazios ou outros recursos arquitetônicos: 
estão voltados para dentro, e não para a rua; são controlados por 
guardas armados e sistemas de segurança privada que põem em 
prática regras de admissão e exclusão. (..) tendem a ser ambientes 
socialmente homogêneos, na maioria das vezes formados por classes 
médias e altas (CALDEIRA, 1997, p.158). 

Esta nova alternativa de vida urbana é considerada algo que confere “alto 

status”. Este símbolo de status criado “é um processo que elabora distâncias sociais e cria 

meios para a afirmação de diferenças e desigualdades sociais”. (CALDEIRA, 1997, p.158). 

A publicidade acerca destes novos empreendimentos ressalta bem essas 

características. As relações sociais nos loteamentos se tornam essenciais para serem 

discutidas. 

As classes média e alta estão criando seu sonho de independência e 
liberdade tanto da cidade e de sua mistura de classes quanto das 
tarefas domésticas cotidianas – à base de serviços prestados por 
trabalhadores pobres. Dão armas a seguranças privados malpagos 
para controlar seu próprio movimento de entrada e saída de seus 
condomínios. Pedem a seus Office-boys igualmente malpagos para 
resolver todos os seus problemas burocráticos, desde pagar suas 
contas e ficar em todo tipo de fila até transportar inacreditáveis 
quantias de dinheiro...as classes médias e altas temem contato e 
contaminação, mas continuam a depender de seus empregados 
(CALDEIRA, 1997,p.160). 

Os loteamentos fechados associados aos Shopping Centers e complexos de 

escritórios e outros ambientes com controle privado criam uma nova dinâmica espacial. Criam 

                                                                                                                                                         
7 YUJNOVSKY, Oscar. La estrutuctura interna de la ciudad; el caso latino americano. Buenos Aires, 
Siap.1971. 
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uma relação de distância e acabam por evitar a cidade. Andar nas ruas deixa de ser uma 

atividade normal e passa a ser evitada. As ruas deixam de ser espaços sociáveis como também 

deve ser evitada qualquer surpresa proporcionada relacionada a esta atividade. O que se vê é, 

segundo Caldeira (2000), uma nova urbanização contrária aquela de Haussman em Paris, 

onde os bulevares propiciaram a população a se apropriar e usufruir o uso das ruas. Nas bases 

da concepção urbana trazida  após a da cidade de Paris moderna estava a idéia da cidade como 

espaço aberto, livre para ser utilizado por qualquer um e que viabilizasse uma sociedade de 

consumo acessível a todos. Vale deixar claro que esta utopia nunca aconteceu, mas pode ser 

dito que com esta nova configuração esta possibilidade ficou mais distante ainda. 

Uma confirmação deste “fenômeno” urbano que é a busca pelos condomínios foi 

tratada pela Revista Veja em reportagem recente de 15/05/2002. 

Na pesquisa realizada pela revista, consta que cerca de um milhão de pessoas 

hoje, no Brasil, vivem em condomínios fechados nos arredores das grandes cidades. A 

discussão das vantagens e desvantagens de se optar por este tipo de moradia sob o aspecto da 

vida cotidiana dos moradores é o foco principal da reportagem.  

Há uma formidável migração em curso no Brasil: a da classe média 
em direção aos bairros cercados de muros nos arredores das grandes 
cidades. Um milhão de brasileiros já vivem nesse tipo de 
empreendimento imobiliário, conhecido pelo nome genérico de 
condomínio fechado. Cinco anos atrás, não chegavam a 500.000 (...) 
Desde o êxodo do campo para a cidade, em décadas passadas, não se 
vê um deslocamento populacional com potencial tão imenso de 
repercussão na economia e no modo de vida nacional. O poder de fogo 
para mudanças decorre da concentração dessa migração numa faixa 
estreita, mas tremendamente influente, da sociedade: as famílias com 
renda mensal acima de R$ 7.000 reais.(VEJA 15/05/2002, p. 95 e 96) 

Esta nova forma de moradia representando a segregação social do espaço 

urbano é discutida por outros autores. Segundo Serra (1987): 

A segregação social do espaço urbano não significa apenas 
localização diferenciada e separada das diversas classes sociais, mas 
também dos equipamentos urbanos das benfeitorias e investimentos, 
dos supermercados e centros de compras, enfim, de todos os 
equipamentos de consumo.(SERRA, 1987, p.173) 

Moura (1994) também  relata alguns elementos de segregação se referindo à 

criação dos Shopping Centers: 

A implantação dos Shoppings Centers fora do centro expandido vem 
reforçar, por um lado esta tendência de comércios e serviços também 
redesenhando a valorização dos terrenos urbanos. Por outro lado, 
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cristaliza e reforça uma determinada forma contemporânea, segura,  
segregada e excludente de comércio e lazer (MOURA, 1994, p.70). 

Para que se possa compreender melhor estes elementos geradores desta linha 

de pesquisa, a evolução do crescimento urbano do eixo sul da cidade de Belo Horizonte é 

analisada no próximo capítulo como condição essencial para o desenvolvimento deste 

trabalho, onde questões relevantes e significativas que dizem respeito a este fenômeno urbano 

são levantadas. 
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3 - O CRESCIMENTO URBANO DE 
BELO HORIZONTE EM DIREÇÃO AO  

EIXO SUL 

 

Na origem de toda cidade existe um sonho. Deixando para trás o que 
têm, aventureiros que partem para fazer a vida em um local 
desconhecido carregam consigo apenas a esperança de dias melhores. 
Para eles, só o futuro importa. Misterioso, ele desafia o homem, ao 
mesmo tempo prometendo prosperidade e ameaçando com incertezas e 
dificuldades. A história de Belo Horizonte não é diferente. A capital 
desenhada por técnicos e engenheiros, estudada e planejada com rigor 
científico era uma cidade habitada - mais do que o traçado de suas 
ruas, mais que de prédios construídos, a cidade é feita de pessoas. E é 
no movimento diário dessa gente, no trabalho, nas escolas, nas lutas 
do dia-a-dia que ela ganha vida.”- Célio de Castro – Prefeito de Belo 
Horizonte.8 

Uma cidade ordenada, funcionando como um organismo saudável, esse era o 

objetivo dos engenheiros e técnicos que idealizaram Belo Horizonte. O projeto criado pela 

Comissão Construtora, finalizado em maio de 1895, inspirava-se no modelo das cidades mais 

modernas do mundo. 

Além das características francesas, nota-se a influência do 
planejamento da cidade de Washington na elaboração do projeto da 
nova capital, através do reticulado rígido, bem como da disposição 
absolutamente simétrica de quase todas as avenidas, ligando os 
principais pontos de interesse da cidade9 (ROMANO, 1997, p.21). 

Sua concepção além de reforçar a função da capital e o poder que ela 
exerceria, visava também expressar progresso e modernidade através 
de seu traçado e de sua arquitetura 10 (ROMANO, 1997, p.21). 

O projeto elaborado por Aarão Reis e sua equipe para a nova capital do Estado 

dividiu a cidade basicamente em três zonas: a zona urbana, limitada pela avenida do 

Contorno, a zona suburbana que circundava  a primeira e a zona mais exterior, zona rural, 

                                                 
8 Disponível em www.pbh.gov.br consultado em 01.08.2001 
9 ANDRADA, Martim Francisco Texto inédito citado por ROMANO, Olavo. Muito além da cidade planejada. 
Belo Horizonte: Ed. Magnum, 1997, pág.21. 
10 MELO, Denise Madsen. Planejamento urbano de Belo Horizonte: Um estudo das principais propostas de 
planejamento elaborado para a cidade. Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da UFMG.(Monografia).citado por 
ROMANO, Olavo. Muito além da cidade planejada. Belo Horizonte: Ed. Magnum, 1997, pág.21. 
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também conhecida como zona de sítios. Foi elaborado um modelo concêntrico de ocupação. 

Essas zonas ainda foram caracterizadas por diferentes formas de organização, principalmente 

no que diz respeito ao traçado urbano.  

No centro, o traçado geométrico e regular estabeleceu um padrão de ruas retas, 

formando uma espécie de quadriculado. Mais largas, as avenidas foram dispostas em sentido 

diagonal. Esta área central recebeu toda a estrutura urbana de transportes, educação, 

saneamento e assistência médica. Abrigou também, os edifícios públicos e as residências dos 

funcionários estaduais, além de se instalar os estabelecimentos comerciais. A Avenida do 

Contorno foi definida como o limite da área central. Os mapas constantes nas próximas 

páginas permitem esclarecer e configurar estas informações sobre o planejamento e a 

formação urbana da cidade. Ver figuras 03 e 04. 

 
 
FIGURA 03: PLANTA GEODÉSICA, TOPOGRÁFICA E CADASTRAL DE 1895. 
Levantamento geral do sítio de implantação da nova capital.  
Fonte: Centro de Estudos e Históricos e Culturais  - Fundação João Pinheiro.  
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FIGURA 04: PLANTA GERAL DA “CIDADE DE MINAS”. 
 A figura mostra Projeto elaborado para a nova capital com a delimitação da região 
da Avenida do Contorno e uma área maior destinada ao Parque Municipal.  
Fonte: Centro de Estudos e Históricos e Culturais  - Fundação João Pinheiro.  

A região suburbana, formada por ruas irregulares, apresentou um traçado mais 

livre de acordo com a topografia da região. Sua ocupação ocorreu mais tarde e não recebeu de 

imediato a infra-estrutura urbana. A área rural, no projeto, foi composta por cinco colônias 

agrícolas com inúmeras chácaras para funcionar como um cinturão verde, abastecendo a 

cidade com produtos hortigranjeiros. 

Belo Horizonte foi inaugurada a 12 de dezembro de 1897, por uma exigência 

da Constituição do Estado. Entretanto, parte de suas construções não havia sido concluída e 

algumas de suas ruas e avenidas eram apenas "picadas" abertas no meio do mato.  Ver figuras 

05 e 06. 
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FIGURA 05: AVENIDA AFONSO PENA 1897 
 A vista da Avenida Afonso Pena no final do século XIX com a Serra do Curral ao 
fundo mostra o início da ocupação da cidade. 
Fonte: Barreto, Abílio. Belo Horizonte – Memória histórica e descritiva. Belo Horizonte: Fundação 
João Pinheiro, 1995. 

 
FIGURA 06: IGREJA DA BOA VIAGEM NO INICIO DO SÉCULO XX  
Fonte: Barreto, Abílio. Belo Horizonte – Memória histórica e descritiva. Belo Horizonte: Fundação 
João Pinheiro, 1996. 
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Uma característica marcante do plano da cidade é que a quase totalidade da 

zona urbana estava localizada ao sul do ribeirão Arrudas e da ferrovia que cruzava a cidade 

dividindo-a em dois setores, sendo que o setor sul que caracterizava a zona nobre da cidade. 

A ocupação se dava de forma gradativa. A área planejada apresentava ainda 

grandes vazios, enquanto a periferia era ocupada pelos trabalhadores envolvidos na 

construção da cidade. Um eixo importante que existiu praticamente  desde sua implantação, 

foi o caminho da estação até a praça do poder constituído, a Praça da Liberdade (Figura 07). 

E, com o incremento do comércio,  este eixo tornou-se cada vez mais importante, fazendo da 

Rua da Bahia uma referência urbana importante,  estabelecendo-se nela um espaço elitizado. 

 
 
FIGURA 07: PRAÇA DA LIBERDADE EM CONSTRUÇÃO – 1897. 
Fonte: Dr. Oswaldo Cruz, 1897 – Coleção Adriano Andrade Carneiro de Mendonça. 

Quanto ao crescimento e desenvolvimento da Zona Sul da cidade, pode-se 

dizer que à medida que o centro da cidade foi se adensando, os moradores de maior posse, que 

até recentemente ocupavam os bairros centrais como Funcionários, Lourdes e Santo 

Agostinho,  foram se afastando para as regiões periféricas onde estavam seus “sítios de 

recreio” e que hoje abrigam bairros como a Serra, Sion, Cruzeiro, Mangabeiras entre outros. 

O Bairro Funcionários, por exemplo, no início ocupado preferencialmente 

pelos designados para ocupar os cargos públicos na nova capital, essencialmente residencial 
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como pode se ver na figura 08, foi ao longo das décadas tendo suas casas substituídas por 

edifícios residenciais de luxo e um forte comércio também requintado. 

 
FIGURA 08: PANORAMA DO BAIRRO FUNCIONÁRIOS – 1930  
Observar o crescimento do bairro com o grande número de residências ocupando todo o 
espaço. Em destaque as ruas Sergipe, Aimorés, Gonçalves Dias e Av. João Pinheiro em 
direção à Praça da Liberdade. 
Fonte: IEPHA, foto: J. Monteiro 1930. 

As tentativas do governo de modificar o sentido de ocupação da região sul 

pelas classes mais altas não refletiram o sucesso esperado, mesmo com ações mais 

impactantes como é o caso da Pampulha já descrito por Villaça (1998). 

 
No início da década de 1940, o então prefeito Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira ergueu o conjunto recreativo e turístico de Pampulha. Junto à 
lagoa que fez construir no local, implantou também o famoso e 
esplêndido conjunto arquitetônico de cujo projeto participaram Oscar 
Niemeyer, Burle Marx e Cândido Portinari e que incluía a Igreja de 
São Francisco, o late Clube, a Casa do Baile e o Cassino, todos 
construídos entre 1940 e 1943. (...)Desde o início da formação da 
cidade, as camadas de mais alta renda de Belo Horizonte se 
expandiram na direção sul e nela se mantêm até hoje. Belo Horizonte 
mostra exemplarmente como essas camadas não abandonam sua 
direção de crescimento, mesmo quando a ação do setor imobiliário e 
do Estado tentam demovê-la disso. Foi o que ocorreu com a Pampulha, 
que se localiza na direção oposta àquela (VILLAÇA,1998, p.200,201).   
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Esse conjunto, situado na região norte da cidade, fez crescer o valor 

imobiliário da região. A Pampulha estava longe do centro da cidade para os padrões da época, 

mas a população mais rica, em virtude do sucesso internacional do empreendimento, passou a 

adquirir terrenos para especulação imobiliária. Os lotes às margens da lagoa foram sendo 

ocupados mais rapidamente. Mesmo assim, os loteamentos que continuavam a ser abertos na 

região sul mantinham a procura maior, confirmando, desde já, o caminho de expansão 

preferido pelas camadas de mais alta renda em direção à região sul da cidade. 

…os lotes foram adquiridos apenas para especulação e reservados 
para "mais tarde". Vinte anos depois e, antes de se manifestarem os 
graves problemas de poluição da água da lagoa, com exceção dos lotes 
situados imediatamente junto à borda da represa, a absoluta maioria 
dos demais permanecia vaga (VILLAÇA, 1998, p.201).  

Apesar do grande apelo por sua ocupação neste período, a região sul da cidade 

obteve uma taxa de crescimento maior que a região da Pampulha. O acentuado poder do 

município e das classes governantes sobre o espaço citadino refletiu-se no caráter da expansão 

urbana e, como conseqüência; os acordos realizaram-se na medida imposta pelo poder, pois os 

terrenos de interesse da Prefeitura ficavam na parte interna da  Av. do Contorno, constituindo-

se em áreas cada vez mais valorizadas. 

Até a década de 1960, as pressões de expansão do vetor sul se fizeram sentir, 

apenas dentro do município de Belo Horizonte. A ocupação das áreas situadas ao longo da BR 

040 que se ampliou a partir da década de 70 aos municípios de Nova lima e Brumadinho, 

“não tinha relação com o processo de metropolização” (PLAMBEL, 1986). Alguns 

loteamentos, entretanto, já denotavam, nessa época, a vinculação da área a este processo de 

metropolização como por exemplo os loteamentos Retiro das Pedras, Morro do Chapéu, 

atualmente consolidados, e do Balneário Água Limpa, lançado, na década de 50, embora,este 

último, ainda hoje não esteja consolidado. 

A partir do final dos anos sessenta, a região passa a absorver de forma 
mais intensa, grande parte da expansão de Belo Horizonte, 
principalmente a demanda por sítios de recreio e segunda residência, 
na extensão da zona sul. A década seguinte foi particularmente 
expressiva quanto a esse aspecto sendo que entre 1975 e 1976, o vetor 
sul absorveu cerca de 66,5% dos lotes lançados na 
RMBH.(PLAMBEL, 1986). 

O grande crescimento populacional de Belo Horizonte, após os anos 70, 

principalmente em função da opção pelo “progresso econômico e industrial”, mudou o perfil 
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urbano da cidade. Sem respeito pela memória, o progresso avançou sobre suas ruas, 

demolindo casas, erguendo arranha-céus, derrubando árvores, cobrindo tudo de asfalto. Já não 

era possível reconhecer a "Cidade-Jardim" que tanto encantara os poetas; a cidade verde tinha 

ficado no passado. Era preciso desafogar o trânsito e as avenidas rasgavam cada vez mais o 

tecido da cidade. Foram anos marcados pelo crescimento das indústrias e das instituições 

financeiras. Nessa época, Belo Horizonte começou a irradiar seu crescimento e suas cidades 

vizinhas também receberam muitos investimentos e fábricas. Esse progresso, contudo, não se 

fez sem o agravamento das desigualdades e problemas sociais. O surgimento de inúmeras 

favelas comprova o desequilíbrio causado pela concentração de renda. 

A cidade era o próprio retrato do caos. Com um milhão de habitantes, Belo 

Horizonte continuava crescendo desordenadamente. Nas regiões norte e oeste e nos 

municípios vizinhos, com a criação de distritos industriais e a instalação de empresas 

multinacionais, a ocupação tornou-se cada vez mais densa. Na tentativa de resolver os 

problemas causados pela falta de planejamento, foram tomadas várias medidas: o governo 

criou o PLAMBEL (1971) e se instituiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em 1976 

o PLAMBEL implantou a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que tinha como objetivos um 

controle e uma regulamentação do crescimento urbano da cidade, bem como o 

direcionamento de investimentos públicos e privados na cidade. Enquanto isso, confirmava-

se, cada vez mais,  a expulsão das camadas mais pobres para fora da área configurada pela 

Avenida do Contorno, ampliando-se as favelas já existentes. Assim, os subúrbios cresciam 

sem urbanização, com loteamentos abertos continuamente, sem controle; as carências 

multiplicavam-se, acompanhando a expansão urbana. A administração municipal privilegiou a 

área central e os bairros mais próximos, dotando-a de infra-estrutura e equipamentos restritos 

à área circundada pela Av. do Contorno. Os serviços básicos e administrativos, concentrados 

no espaço central, tornaram-se altamente escassos e ineficientes nas periferias. 

Em 1973, foi aprovado o primeiro loteamento do bairro Mangabeiras, 

localizado aos pés da Serra do Curral, no final do eixo sul da Avenida Afonso Pena.  

O Bairro Belvedere, localizado na saída para o Rio de Janeiro é um outro 

exemplo dessa expansão, assim como os bairros São Bento e Santa Lúcia, que surgiram na 

continuidade do Bairro Cidade Jardim em direção ao sul. Apesar das dificuldades em termos 

de qualidade do solo, de declividades altas, de uma implantação mais onerosa, as pessoas, 

mesmo assim, optam por ocupar terrenos menores e construir casas em terrenos de difícil 
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ocupação, em detrimento dos terrenos maiores e de menor declividade, situados na região da 

Pampulha, inclusive, às margens da Lagoa.  

 No final da década de 70, investimentos no sistema viário ampliaram a 

ocupação das avenidas Raja Gabáglia e Prudente de Morais. A implantação do BH Shopping 

no entroncamento da av. Raja Gabáglia com a BR 040, no início da década de 80, próximo 

também ao bairro Belvedere, confirmou a região sul de Belo Horizonte como área de 

ocupação da elite. (Figura 09).  

 

 
FIGURA 09: VISTA AÉREA DA REGIÃO DO BH SHOPPING -  1999. 
Fonte: endereço eletrônico: www.belohorizonte.com.br acessado em 25.06.2001 

Belo Horizonte, atualmente, apresenta-se dividida em nove Regiões 

Administrativas. Uma destas regiões abrange a área centro – sul da cidade, a regional Centro-

sul, composta por 45 bairros11. A Figura 10 traz o mapa da cidade dividido em função das 

regiões administrativas. 

                                                 
11 Bairros que compõem a Regional Centro-Sul: Vila Acaba Mundo, Adalberto Ferraz, Afonso Pena, Anchieta, 
Antiga Cidade da Serra, Aparecida, Vila Ápia , Austim, Barro Preto, Belvedere, Vila Cafezal, Carmo, Centro, 
Cidade Jardim, Comiteco, Coração de Jesus, Cruzeiro, Vila Estrela, Floresta, Funcionários, Lourdes, 
Luxemburgo, Vila Marçola, Morro do Querosene, Vila Nossa Senhora da Conceição, Vila Nossa Senhora de 
Fátima, Novo Anchieta, Novo São Lucas, Novo Sion, Vila Papagaio, Vila Pindura Saia, Santa Efigênia, Santa 
Isabel, Santa Lúcia, Vila Santa Maria, Vila Santa Rita de Cássia, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Bento, 
São Lucas, São Pedro, Serra, Sion, Soberana, Vila Paris. 

http://www.belohorizonte.com.br/
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FIGURA 10: MAPA DE BELO HORIZONTE DIVIDIDO EM REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS. 
Fonte: endereço eletrônico: www.pbh.gov.br acessado em 24.08.2002 

 

                                                                                                                                                         
 

http://www.pbh.gov.br/
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A Região Centro - Sul de Belo Horizonte tem uma área de 32,63 km2e uma 

densidade demográfica de 7.823,20 hab./Km2, sendo a população , segundo estimativa do 

IBGE 1996 de 252.368 pessoas, ficando em termos absolutos de população, somente da 

região noroeste com 337.792 habitantes.12 A Tabela 01 traz a população da cidade dividida 

por regiões administrativas. 

TABELA 01: POPULAÇÃO RESIDENTE EM BELO HORIZONTE POR REGIÃO 
ADMINISTRATIVA - 1991/1996 
 

População  
Região Admnistrativa 

1991  1996  Variação (%) 

Barreiro  221.072 237.046 7,2257 

Centro-Sul  251.481 252.368 0,3528 

Leste  250.032 247.595 -0,9747 

Nordeste  249.693 251.126 0,5739 

Noroeste  340.530 337.792 -0,8040 

Norte  154.028 175.604 14,0078 

Oeste  249.350 252.345 1,2011 

Pampulha  105.181 119.303 13,4264 

Venda Nova  198.794 218.192 9,7578 

Belo Horizonte  2.020.161 2.091.371 3,5250 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 1991; Contagem Populacional, 1996. Org.: 
DITPL. 2000. extraído do end. Eletrônico http://www.pbh.gov.br/informacoes-
estatisticas/tabelas/demografia-
populacaoresidenteporregiaoadministrativa19911996.htm acessado em 24/08/2002 

 
 

Cabe aqui chamar a atenção para o fato de que o vetor sul tem toda uma 

peculiaridade em termos de expansão de Belo Horizonte. Apesar do menor número de oferta 

de lotes urbanos, os dados da prefeitura confirmam a região Centro – Sul como detentora de 

40% do número de baixa de construção e habite-se por região administrativa dos anos de 1998 

e 1999 e 38% em 2000 – Ver tabela 02. A tabela 03 fornece a área licenciada para edificações 

e também ratifica esta posição da região Centro – Sul.  O Bairro Belvedere III vizinho ao BH 

Shopping é um dos responsáveis por esta liderança da Regional Centro Sul em relação às 

                                                 
12 Disponível em www.pbh.gov.br consultado em 01.08.2001 - não havia sido atualizado com censo de 2000 até 
a edição final deste trabalho 
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outras. As figuras 11,12, 13 14 mostram a evolução crescente da ocupação dos Bairros 

Mangabeiras e Belvedere em um curto espaço de tempo. 

 
FIGURA 11: VISTA AÉREA DO BAIRRO MANGABEIRAS - 1967. 
Fonte: endereço eletrônico: www.belohorizonte.com.br acessado em 25.06.2001 

 
FIGURA 12 VISTA AÉREA DO BAIRRO MANGABEIRAS - 1999.  
Fonte: endereço eletrônico: www.belohorizonte.com.br acessado em 25.06.2001 
 
 

http://www.belohorizonte.com.br/
http://www.belohorizonte.com.br/
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FIGURA 13: VISTA AÉREA DO BAIRRO BELVEDERE - 1967. 
Fonte: endereço eletrônico: www.belohorizonte.com.br acessado em 25.06.2001 
 

 
FIGURA 14: VISTA AÉREA DO BAIRRO BELVEDERE - 1999. 
Fonte: endereço eletrônico: www.belohorizonte.com.br acessado em 25.06.2001 

http://www.belohorizonte.com.br/
http://www.belohorizonte.com.br/
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TABELA 02: BAIXA DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE POR REGIÃO ADMINISTRATIVA 
DE BELO HORIZONTE 1998- 2000 
 
Regional 1998 % 1999 % 2000 (1) % 

Barreiro 34.609,61 3% 10.222,84 15 17.561,12 25 

Centro – Sul 530.883,21 40% 500.643,23 40% 290.149,80 38% 

Leste 88.971,13 7% 43.022,16 3% 33.740,52 4% 

Nordeste 76.113,89 6% 100.166,18 8% 57.544,60 8% 

Noroeste 105.081,11 8% 91.643,17 7% 59.680,27 8% 

Norte 25.255,52 2% 33.735,61 3% 20.694,28 3% 

Oeste 236.008,50 18% 228.481,36 18% 170.953,91 22% 

Pampulha 186.504,11 14% 197.530,98 16% 101.195,59 13% 

Venda Nova 51.251,83 4% 52.069,46 4% 15.515,78 2% 

TOTAL 1.334.678,91 100% 1.257.514,99 100% 767.035,87 100% 

(1) Janeiro a Junho de 2000 

Fonte: SMAU – PBH- Extraído do trabalho de Rodrigues (2001) 

TABELA 03: ÁREA LICENCIADA ANUAL POR REGIÃO ADMINISTRATIVA - BELO 
HORIZONTE - 1995-2000 
 

ANO (%) REGIÃO ADMINISTRATIVA  1995  1996  1997  1998  1999  2000  
Barreiro  2,17 2,75 1,69 3,51 2,77 1,63 
Centro-Sul  37,91 48,51 25,27 34,22 30,67 32,15 
Leste  5,97 6,10 5,25 4,81 6,09 7,36 
Nordeste  5,72 4,60 7,38 8,45 9,38 6,96 
Noroeste  7,90 6,80 14,75 6,68 7,88 8,91 
Norte  2,51 2,11 3,13 2,48 4,49 3,02 
Oeste  23,62 17,62 17,42 18,99 18,85 19,35 
Pampulha  11,79 8,56 19,35 18,14 16,46 16,98 
Venda-Nova  2,41 2,95 5,75 2,74 3,40 3,63 
Belo Horizonte  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: SMAU – PBH- Extraído do trabalho de Rodrigues (2001) 

O vetor sul tem uma dinâmica própria e bem característica, baseada na 

demanda por habitação, chácaras de recreio e investimento imobiliário da população mais 

rica. Essa dinâmica está associada à existência de áreas contíguas à Zona Sul  (já próxima da 

saturação), dotadas de excelente infra-estrutura viária, além de atrativos paisagísticos e 

climáticos.  Essa infra-estrutura de apoio foi sendo gradativamente incorporada aos 

loteamentos à medida que as áreas iam sendo ocupadas. Muitas vezes, a própria oferta desta 

infra-estrutura já estava incorporada ao empreendimento antes da venda dos lotes, o que não 



 43 

acontecia nos loteamentos de classe média baixa  e nas ocupações irregulares dos  moradores 

de baixa renda. 

…O lento crescimento e a desvalorização imobiliária são ainda mais 
surpreendentes quando se verifica que, comprimidas contra a Serra do 
Curral, na região tradicional, as camadas de alta renda lutam contra a 
falta de espaço para expansão, loteando escarpas da serra e 
desfigurando a paisagem, além de habitarem cada vez mais em 
apartamentos e lotes pequenos. Esse caso mostra exemplarmente que a 
região geral de concentração das burguesias não é ditada pelo capital 
imobiliário. Em que pese a acidentada topografia da região Sudeste, os 
loteamentos voltados para as camadas de alta renda continuaram 
escalando a serra. (...)Os casos das camadas de alta renda de Belo 
Horizonte (tanto as que se espremem contra a Serra do Curral), bem 
como o do Jardim América em São Paulo (localizado num pântano), 
mostram que os fortes interesses dessas camadas fazem com que elas 
se apeguem com incrível obstinação a uma determinada direção de 
expansão territorial. A razão para isso está na tela de inter-relações 
espaciais que se desenvolve (recordemos que estamos analisando uma 
estrutura), acentuando cada vez mais uma "amarração" entre os 
diversos bairros (os das burguesias, no caso) e outros elementos vitais 
definidores dos deslocamentos espaciais, especialmente os locais de 
compras, serviços e empregos, como os centros principais e os 
subcentros (Savassi) (...) ( VILLAÇA, 1998, p.202).    

Moura (1994), analisa que, como uma conseqüência deste processo urbano, a 

população de maior poder aquisitivo, como é o caso da população da zona sul, segrega-se 

cada vez mais em espaços privados de lazer que acompanham os novos edifícios residenciais, 

além de fazer uma importante constatação que se caracteriza pelo “crescente número de 

loteamentos fechados, mistos de residências e de casa de campo, aprazíveis espaços 

característicos de um tipo privilegiado de crescimento da cidade para além da Serra do 

Curral, rumo ao sul” ( MOURA, 1994, p. 71). 

A região sul da cidade acumulou historicamente uma melhor infra-estrutura e 

uma melhor rede de serviços. De um lado são acessos mais fáceis e  a região possui um 

transporte mais eficiente. Por outro lado, os incorporadores e promotores imobiliários 

constroem cada vez mais na região e depositam nela todo o marketing e propagandas 

necessários para que a especulação imobiliária seja bem sucedida. Tudo isto, aliado às 

facilidades e vantagens também propiciadas pelo poder público, constituída por leis e 

incentivos à construção civil e a empréstimos imobiliários direcionados para determinadas 

camadas da população, além de regulamentações em termos de novos loteamentos e 

assentamentos aprovados. Como exemplo, o Belvedere III, aprovado inicialmente para 
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residências unifamiliares e, em função de pressões e diversas manobras de setores 

interessados, teve sua legislação modificada. 

O caso do Belvedere III estudado por Rodrigues (2001) merece alguns 

esclarecimentos maiores em função de representar bem dentro das divisões estabelecidas por 

Corrêa e Gottdiener o papel dos agentes imobiliários e do Estado. 

A mudança na legislação e a liberação da área, mudaram radicalmente a 

paisagem local, bem como o planejamento e toda a expectativa de movimento da região. O 

jornal “O Tempo” de 18/10/98 citado por Rodrigues (2001) trouxe uma reportagem 

caracterizando a nova situação da região. 

A região do BH Shopping, já com o trânsito problemático atualmente, 
está prestes a ser considerada uma das áreas com tráfego mais 
tumultuado da capital. Quem se refugiou no local e ergue casas e 
mansões buscando tranqüilidade, agora anda meio descontente. A 
construção do bairro Belvedere III, com a presença de espigões, a 
ampliação do BH Shopping, o tráfego em crescimento da BR 356, o 
aumento dos condomínios fechados nas estradas de Nova Lima (MG-
030) e Rio de Janeiro (BR-040) e o desenvolvimento do município de 
Nova Lima, principalmente na região das “Seis Pistas”, estão 
desembocando com seus carros na região e nada, além de obras 
paliativas e projetos tem sido feito.  

Um outro fator preponderante também levantado por Corrêa (2000) e 

Gottdiener (1993)  diz respeito ao mercado imobiliário. Pode-se dizer, que, quando se trata de 

imóveis para as classes mais ricas, estes geralmente têm uma saída mais imediata, 

independentes da crise econômica do país. Quando são imóveis em regiões como a Centro-

Sul onde existe uma grande demanda por investimentos, existem pessoas que dispõem de 

recursos para viabilizar o mercado destes imóveis de luxo, sejam edifícios ou residências. 

Existe ainda uma demanda por residências secundárias, as chamadas “casas de campo”  para 

lazer que representam um elemento de interesse para este perfil de morador ou investidor.  

A segregação espacial citada por Serra (1987) e Pires Caldeira (1996) dentro 

do espaço urbano de Belo Horizonte é outro fator decorrente da situação de expansão. A 

distribuição espacial das classes mais abastadas de Belo Horizonte está em relação direta com 

os equipamentos urbanos de maior importância.  

Considerando o esquema de organização da cidade latino - americana 

exemplificado na página 29,  para o caso de Belo Horizonte, verificam-se as tendências 

descritas até aqui. Na transposição do esquema para Belo Horizonte, vê-se que a região 

Centro -Sul da cidade pode ser caracterizada como núcleo central e zona periférica ao centro; 



 45 

o hipercentro, rodeado dos bairros de alto status social ao sul; a Savassi e os Shoppings BH e 

Diamond Mall como subcentros regionais dentro da área de alto status. Nessa área, percebe-se 

ainda a localização estratégica de algumas favelas assim como no esquema em questão. A 

figura 15 identifica no mapa de Belo Horizonte, a situação descrita. A região em estudo neste 

trabalho, representa neste esquema,  a continuação do eixo em expansão. 
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FAVELAS

SUBCENTRO 
OU SHOPPING

BAIRROS DE 
ALTO STATUS

 
FIGURA 15: MAPA DE BELO HORIZONTE DIVIDIDO EM UNIDADES DE 
PLANEJAMENTO COM DESTAQUE PARA A REGIONAL CENTRO SUL COM A 
IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DESCRITOS NO ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO 
ESPACIAL DA CIDADE LATINO –AMERICANA. 
Fonte: endereço eletrônico: www.pbh.gov.br acessado em 24.08.2002 

 

http://www.pbh.gov.br/
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A par desses antecedentes, a área situada ao longo do eixo da BR–040, 

próxima ao acesso ao município de Nova Lima e na região onde se encontra o BH Shopping e 

o Bairro Belvedere  se tornou durante as ultimas décadas o itinerário da expansão urbana de 

Belo Horizonte. Os bairros das classes mais abastadas foram se adensando, fazendo com que 

sua tendência do crescimento em direção ao sul ocupasse  áreas situadas ao longo da BR 040 

transpondo os limites da Serra do Curral. Assim o eixo BR-040 Sul (BH-RIO) se tornou a 

área natural para a expansão das classes que se "espremem" na região centro-sul da cidade. 

Em geral, nos loteamentos existentes na área de expansão, a  área dos lotes é  superior a 

1000m², a densidade de ocupação é baixa e a implantação da infra-estrutura varia de acordo 

com cada caso. 

(...)  a atração dessas camadas por rodovias regionais está apenas se 
iniciando em Belo Horizonte, precisamente com a superação da Serra 
do Curral e a invasão de Nova Lima  pelas camadas de mais alta 
renda. O mesmo  acontece em São Paulo  com o desenvolvimento de 
condomínios de classes de  alta renda, ao longo da rodovia Castelo 
Branco (Alphaville, Tamboré, Aldeia da Serra). (Villaça, 1998, p.102) 

A região em estudo apresenta um potencial para crescimento e 

desenvolvimento da Região Centro – Sul e representa, ainda, aquilo que é uma questão 

dominante não só no Brasil, mas também em outras localidades do mundo, como foi relatado 

anteriormente. 
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4 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 
DE ESTUDO 

 
 

Para uma melhor compreensão das alterações espaciais na região, foi feita uma 

breve caracterização geográfica. Esta caracterização buscou identificar e construir a idéia da 

região como um todo e serviu para esclarece a ocupação da área. 

Partiu-se de uma visão geral para, em seguida, se fazer uma descrição mais 

detalhada de elementos e setores mais importantes. 

 

4.1  - ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DA REGIÃO 
 

A região em estudo está inserida na área de três municípios: Nova Lima, 

Brumadinho e Itabirito, além de receber as influências diversas da capital mineira. A história 

da ocupação da região se confunde com a história dos municípios a que ela faz parte. A 

ocupação vem desde o século XVIII, com a corrida do ouro que trouxe os bandeirantes a 

Minas Gerais. A influência dos municípios e os acontecimentos históricos principais se 

refletem na ocupação e podem ser resumidos na extração do ouro, na mineração, na presença 

inglesa em Nova Lima e nas casas de fundição na Serra da Moeda. 

Vale portanto mencionar alguns destes fatos. 

As concessões de datas (porção ou faixa de terra) permitiram a 
exploração da Mina de Morro Velho ,hoje no município de Nova Lima, 
logo no início do século XVIII. A primeira data concedida em 1728 
pelo Guarda-mor Fernão Pais Leme a Francisco Neto Alberto e a 
segunda, em 1737, a Manoel Álvares de Oliveira. Mais tarde, essas 
duas datas pertenceram ao capitão Antonio de Almeida Lima, que as 
vendeu em 1786 ao reverendo Dr. José Correia da Silva. Em 1795, as 
datas foram adquiridas pelo Coronel Manoel Pereira de Freitas, que 
as revendeu ao Padre Freitas, no princípio do século XIX. Este último 
acumulou grande riqueza e passou a ser considerado o primeiro 
explorador de Morro Velho  (Alphaville Lagoa dos Ingleses, 
2000,p.52). 

No entanto, a este crescimento da exploração aurífera, seguiu-se um período de 

estagnação e decadência das minas. O naturalista e viajante francês Auguste de Saint Hilaire, 

que  visitou a região no início do séc. XIX, fez referências à decadência da vida social e 
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urbana à medida que o ouro e os metais preciosos da região estavam se exaurindo. “O metal 

precioso esgotou-se. Os trabalhadores tornaram-se mais difíceis e Congonhas não anuncia 

presentemente senão decadência e abandono” (Alphaville Lagoa dos Ingleses, 2000, p.57). 

 Após o início da abertura comercial e a independência do Brasil, algumas 

companhias inglesas se interessaram pela extração mineral no Brasil, agora não mais do ouro, 

mas do minério de ferro, tão abundante na região.  

A Companhia Inglesa Imperial Brazilian Mining Association adquiriu 
do Barão de Catas Altas as minas de Congo Soco, na região de Caeté, 
transformando-as em uma verdadeira aldeia nos trópicos. Seu 
primeiro Superintendente, o Capitão Lyon, comprou também do padre 
Freitas as terras de Morro Velho e revendeu-as, na década de 30 para 
a Saint John Del Rey Mining Company (Alphaville Lagoa dos Ingleses, 
2000, p.58). 

Foram implementadas melhorias criando o Grupo Hidroelétrico do Rio do 

Peixe, represando-o e  construindo uma linha de trem para transportar o comércio. Em 1933, o 

Grupo Hidroelétrico do Rio do Peixe já tinha seis usinas geradoras. Foram construídas as 

represas de Lagoa Grande, Codornas e Capitão do Mato ou Miguelão e o complexo de usinas 

situado a jusante do ribeirão Capitão do Mato. Construíram-se pequenos núcleos onde os 

funcionários responsáveis pela manutenção se fixaram. 

A presença inglesa na região alterou hábitos e costumes locais, influenciando 

também no comportamento e na arquitetura locais. 

No início do século XX outros imigrantes vieram para a região, em especial, 

italianos e espanhóis. Os ingleses continuaram no controle da Mina de Morro Velho até 

depois da Segunda Guerra mas, em 1954, o controle foi transferido para uma empresa 

americana que criou a  Companhia de Mineração Novalimense, a qual, passaria ao controle 

nacional, na década de 60 sobre o nome de Mineração Morro Velho S.A.  

A empresa MBR Minerações Brasileiras Reunidas chegou na região na década 

de 60. Suas atividades começaram em Itabirito. Hoje, parcelas consideráveis do território de 

Nova Lima pertencem à mineração Morro Velho e à MBR – que mantém importantes 

reservas legais e unidades de conservação no município, além de áreas destinadas à 

mineração. 

Na região da Serra da Moeda, segundo levantamento feito pelo  Prof. Ivo Porto 

de Menezes e através de entrevista com o mesmo, conta-se também a história da Casa de 

Fundição de moedas falsas do Império, no século XVIII por volta de 1730. Inácio de Souza 
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Lima e Francisco Borges de Carvalho seriam os proprietários desta Casa de Fundição 

clandestina e que acabou sendo descoberta pelo Império Português. Seria também um dos 

indícios dos primeiros povoamentos de Brumadinho ou das proximidades, uma vez que a 

localização exata desta Casa de Fundição é desconhecida, mas seria a razão do nome dado à 

Serra. 

 

4.2 - ASPECTOS FÍSICOS 

 

4.2.1 - O CLIMA DA REGIÃO 
 
 
 

 Para se descrever o clima da região, foram analisados estudos de impacto 

ambiental executados pelas mineradoras situadas na região e outros trabalhos realizados na 

área como o Relatório de Impacto ambiental do Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses 

de 1996. O trabalho de Santana (1998) também foi referência para este levantamento. 

Segundo Barbosa e Rodrigues 13 citado por Santana (1998) a  área destacada 

para esta caracterização faz parte da região de domínio do clima tropical de altitude, com 

verões suaves, resultantes da influência altimétrica sobre os rigores térmicos da massa 

equatorial continental que estaciona na área continental sobre o verão. As chuvas ocorrem no 

verão e, apesar da antecedência da estação chuvosa nos trechos mais elevados, predomina 

como estação mais úmida o período de outubro a março. 

A região apresenta o período mais quente registrado entre janeiro, fevereiro e 

março, enquanto a faixa de índices mais baixas abrange o trimestre junho, julho e agosto. A 

temperatura média anual é de cerca de 18OC , com média das máximas em torno de 21OC e 

das mínimas em torno de 14OC. 

As chuvas são mal distribuídas, com a ocorrência de 4 a 5 meses de 
seca, entre maio a setembro, apresentando algum déficit neste 
período. Entretanto, o balanço hídrico é relativamente equilibrado 
sendo que o índice pluviométrico anual para a região se situa em 
torno de 1900 mm.  Existem algumas ocorrências de precipitações 
durante os meses de verão com chuvas torrenciais , com registros 

                                                 
13 BARBOSA, Getúlio V.; RODRIGUES, David Márcio S. Quadrilátero Ferrífero. Belo Horizonte:UFMG, 
1967. 
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acima de 160 mm em 24 horas. ( extraído do EIA-RIMA Alphaville 
Lagoa dos Ingleses.). 

Quando a umidade relativa sofre acréscimos, a região apresenta, 

freqüentemente, nevoeiros nas primeiras horas da manhã, principalmente nas regiões 

próximas ao Jardim Canadá, ao Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses e ao Condomínio 

Ville de Lacs.  

  

4.2.2 GEOLOGIA, ESTRATIGRAFIA, ASPECTOS 
PEDOLÓGICOS. 
 
 
 
 

Para este estudo são referenciadas as observações do professor Carvalho (1999) 

e ao levantamento efetuado pelo Relatório de Impacto Ambiental do Condomínio Alphaville 

Lagoa dos Ingleses de 1996. 

Geologicamente, a área de estudo ocupa parte da calha do Sinclinal Moeda e 

pequena porção do seu flanco oriental (parte da Serra da Moeda). 

As formações geológicas presentes consistem essencialmente de rochas 

metassedimentares pré-cambrianas do Super Grupo Minas, englobando as Formações 

Gandarela e Cercadinho, com pequena ocorrência de capeamentos terciários e quaternários.  

A Formação Gandarela ocupa toda a faixa norte da área, consistindo de 

itabiritos dolomíticos e filitos dolomíticos e argilosos com estratos calcíticos. Nesta formação 

está encaixada a represa Lagoa Grande.  

O contato com a formação sobrejacente, a Formação Cercadinho (Grupo 

Piracicaba), não apresenta grandes desníveis topográficos. Esta formação compreende filitos 

ferruginosos, mais abundantes, com lentes de quartzitos ferruginosos e dolomita, pouco 

espessas. Os filitos são extremamente finos, contendo abundância de micas. A cor prateada é 

peculiar.  

A área de estudo está inserida na unidade geomorfológica do Quadrilátero 

Ferrífero, que constitui uma área com características geomorfológicas peculiares no Estado de 

Minas Gerais. Localiza-se na parte meridional da Serra do Espinhaço, entre a Depressão 

Sanfranciscana e os Planaltos Dissecados do Centro-Sul e do Leste de Minas . 
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A Serra da Moeda, com altitudes em torno de 1500 metros (máxima de 

1579m), faz o limite oeste da área (e constitui uma das referidas escarpas que delimitam o 

Quadrilátero Ferrífero), como um alinhamento de cristas no sentido norte/sul. As 

declividades, que se situam na faixa de O a 30% no sopé da serra, nos trechos mais próximos 

ao topo chegam a ser superiores a 47%. A serra constitui um modelado de dissecação 

diferencial, associado a fatores predominantemente litológicos de elaboração do relevo.  

O compartimento de colinas, que abrange a maior parte da área, apresenta uma 

topografia menos acidentada onde predominam declividades inferiores a 30%. A ligação entre 

os dois compartimentos geomorfológicos é feita por rampas suaves de colúvios ou por 

pedimentos situados no sopé da serra, com declividades em tomo de 5 a 10% e altitudes por 

volta de 1320 a 1350 metros, (no Retiro das Pedras a altitude chega a 1450 metros) chegando 

a valores médios de aproximadamente 1200 metros nos trechos leste e norte. Os pedimentos 

são ferruginosos com restos de fragmentos de rochas ou detritos de ferruginizações mais 

antigas remobilizados.  

Além dos alúvios e colúvios, a área apresenta como formações superficiais 

predominantes as concreções ferruginosas denominadas "canga" e as superfícies litólicas, 

todas refletindo a presença de manto de alteração pouco espesso e solos rasos. A canga ocorre 

sobretudo ao longo da Serra da Moeda ou em suas proximidades, em geral desenvolvida sobre 

material já alterado. As concreções ferruginosas são bastante resistentes, impedindo a 

instalação de processos erosivos no terreno.  

Encontra-se também nesses solos uma grande quantidade de concreções 

ferruginosas resultantes da desagregação e do intemperismo químico (um dos principais 

processos da pedogênese14 local).  

Em relação às águas da região, as lagoas formadas em represamentos de alguns 

afluentes do Rio do Peixe, foram construídas no início do século como parte do sistema 

gerador de energia elétrica para a Mineração Morro Velho, estando ainda hoje fornecendo 

energia para os equipamentos que operam em 50 cicios.  

Apesar de terem sido construídas com uma finalidade especifica, estes lagos 

passaram a integrar a paisagem do sudoeste do município de Nova Lima, ampliando seus 

atributos paisagísticos e transformando a área em espaço de grande demanda para 

implantação de estruturas de lazer, turismo e urbanização. (PLAMBEL, 1986). 
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4.2.3 – VEGETAÇÃO 
 
 
 
 

Para a caracterização da vegetação da região, foram utilizados como 

parâmetros, os relatórios de Impacto Ambiental realizados pelas Minerações Brasileiras 

Reunidas e pela Mannesman Mineração. As classificações de Câmara (1991) e Rizzini (1979) 

utilizadas, nesses relatórios foram as referências. Os textos foram extraídos e adaptados 

dentro da necessidade do trabalho em questão. 

Nas altitudes superiores a 1000 metros ocorrem formações campestres e 

savânicas sobre solos rasos ou com deficiência nutritiva. São os cerrados, campos graminosos 

e campos rupestres sobre canga e quartzito com grande número de espécies vegetais. Os 

cerrados ocupam no Quadrilátero Ferrífero os intervalos entre as matas de encostas e os 

campos, representados, às vezes, por árvores esparsas e, em outras situações, por 

agrupamentos isolados na paisagem. 

Segundo Joly (1970), entre todos os ecossistemas brasileiros o campo 

rupestre; é o que apresenta a maior taxa de espécies que apenas ocorrem neste ambiente 

(grifo nosso). Fator este relacionado ao seu isolamento geográfico e às condições rigorosas de 

seus fatores edáficos e climáticos. O perfil ambiental na região varia em função da topografia. 

Nas cotas menores, principalmente nos talvegues, ocorrem as formações florestais e à medida 

do aumento da altitude o porte vai diminuindo e as espécies de mata vão sendo substituídas 

pelas de campo. Algumas das variações locais da vegetação se dão também em função do solo 

da região, dos afloramentos de quartzo e de canga, não tendo então relação com a topografia. 

São estes alguns dos tipos de vegetação que se destacam na região: 

Campo rupestres sobre canga: cobertura vegetal formada por arbustos esparsos, 

principalmente pertencentes às espécies Lychnophora ericoides (arnica) e Mimosa 

calodendron e um estrato herbáceo com distribuição agrupada, onde as orquídeas e as canelas 

de ema são as plantas mais abundantes. Os campos de canga encontram-se seriamente 

ameaçados. A atividade mineral tem suprimido toda esta cobertura vegetal da região, restando 

ainda aquelas situadas sobre reservas minerais da companhias mineradoras e áreas dos Parque 

Estadual do Rola Moça. 

                                                                                                                                                         
14 Pedogênese: processo natural de formação do solo, que inclui interação de material, tempo, atividade 
biológica, clima,etc. ( extraído do Dicionário Aurélio séc.XXI) 
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Áreas entre o campo rupestre e mata: Nesta vegetação de transição é característica a 

ocorrência da candeia que não é observada nas áreas de campo e nem nas matas dos fundos de 

vales. A densidade das plantas é alta difícil de serem transpostas em caminhadas. Arbustos, 

árvores de pequeno porte, lianas formam um denso emaranhado onde o estrato herbáceo é 

pouco representado. 

Campo rupestre sobre quartzito: Nos afloramentos de quartzito existentes, desenvolve-se 

uma vegetação que, além de espécies de ocorrência exclusiva, apresenta algumas comuns aos 

campos sobre canga, aos campos limpos e as cerrados.   

Campso graminosos:  Entre as touceiras de gramíneas, estão presentes algumas ervas e 

arbustos, que apesar de não serem observados na escala da paisagem, apresentam diversidade 

e abundância, quando analisadas em detalhe. A cobertura vegetal é representada em 93% por 

gramíneas, indicando a importância desta categoria vegetal nesses ambientes.  

Campo sujo: Formada por plantas típicas de formações savânicas, esta tipologia vegetal 

apresenta um estrato graminoso semelhante ao campo graminoso. É uma formação de 

transição entre o campo e o cerrado. 

Cerrado: Com características típicas das formações savânicas (árvores retorcidas cm cascas 

grossas e esparsas) apresenta dominância do jacarandá caviúna do cerrado (Dalbergia 

miscolobium) e presença de barbatimão (Stryphnodendron adstringens), pau santo 

(Kielmeyera cf. Coriacea), pororoca (Myrsine venosa) entre outras. Existem áreas  cobertas 

por vegetação do cerrado formada por um estrato arbóreo ralo que atinge até 4m e um estrato 

arbustivo de elevada densidade.  

Formações florestais:  Ocupam as zonas de talvegues e as encostas nas menores cotas 

altitudinais. À medida que se aproxima do fundo de vale, as árvores apresentam maior porte e 

as espécies adaptadas à maior umidade aumentam sua presença a exemplo do ingá (Inga 

edulis) da sagra d’água (Croton urucurana)  pau pombo (Tapirira peckolthiana) e os 

samambaiuçus (Cyathea delgadii, Sphaeropetris gardineri , Trichipteris phalerata) 

Áreas antrópicas com colonização: locais minerados ou que serviram de apoio ao 

empreendimentos e depois foram abandonados, apresentam algumas plantas colonizadoras se 

desenvolvendo, em geral, ocorrem de forma esparsa devido à completa desestruturação do 

substrato e inaptidão ao desenvolvimento de espécies vegetais. 
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A Tabela 4 apresenta algumas das principais vegetações presentes na região.  

TABELA 04 :  LEVANTAMENTO FLORÍSTICO   
 
FAMÍLIA  
 

NOME VULGAR  
 

NOME CIENTÍFICO  
 

BIOMAS  
 

Bignoniaceae  Ipê  Tabebuia sp  Mata  
Compositae  Candeia  Eremanthus sp  Mata  
LegPapilionoideae  Jacarandá  Machaerium sp  Mata  
Lauraceae  Canela  Ocotea sp  Mata  
Cecropiaceae  Embaúba  Cecropia sp  Mata  
Melastomataceae  Quaresmeira  Tibouchina sp  Mata  
Cactaceae  Cactus  Cereus sp  Campo  
Bombacaceae  Pseudobombax sp  -  Mata  
Clusiaceae  Pau-santo  kielmeyera coriaceae  Cerrado  
Vochysiaceae  Pau terra  Qualea sp  Cerrado  
Leg/Mimosoideae  Barbatimão  Stryphondendron bartiman  Cerrado  
Leg/Caesalpinoideae  Pau d’óleo  Copaifera langsdorffii Cerrado  
Velloziaceae  Canela de ema  Vellozia sp  Campo  
Compositae  Alecrim  Baccharis sp  Campo/ cerrado  
Fonte: endereço eletrônico: www.semad.gov.br acessado em 10.04.2002  

 

4.2.4 FAUNA 
 
 
 

A diversidade da fauna da região é muito grande devido a presença de 

diferentes biomas, podendo abrigar espécies dos mais diversos tipos, com os mais diversos 

hábitos alimentares. A fauna alada apresenta uma enorme variedade de espécies que podem 

ser vistas se deslocando na região como o joão-de-barro, jacu, seriema, codorna, bem-te-vi, 

coruja-buraqueira, perdiz, andorinhão-coleira, anu-preto, anu-branco, dentre outros.  

Já a fauna terrestre, apesar de pouco observada, ocorre na região de forma mais 

dispersa e se refugiam nas matas de maior extensão, dentre eles pode-se citar o tapeti, gambá, 

cuíca, gato-do-mato, tatu, rato-do-campo, rato d’água, preá, caxinguelê, cascavel, cobra-cipó, 

jararaca, assim como variedades de calangos na região de campos rupestres, conforme 

demonstrado na Tabela 05. 

http://www.semad.gov.br/
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TABELA 05 :  LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO  
 
 FAMÍLIA  NOME VULGAR  

 
NOME CIENTÍFICO  
 

Lagomorpha  Tapeti  Sylvilagus brasiliensis  
Marsupialia  Gambá  Didelphis sp  
Marsupialia  Cuíca  Micoureus sp  
 Gato do mato   
Edentata  Tatu  Dasypus sp  
Rodentia  Rato-do-campo  Oryzomys sp  
Rodentia  Rato-do-mato  Proechimys sp  
 Rato d’água   
 Preá  Galea spixii  
Rodentia  Caxinguelê  Sciurus aestuans  
Uiperidae  Cascavel  Crotalus durissus  
Colubridae  Cobra-cipó  Chironius sp  
Uiperidae Jararaca  Bothrops sp  
 Calango  Tropidurus sp  
Tinamidae  Perdiz  Rhynchotus rufescens  
Cariamidae Seriema Cariama cristata 
Cuculidae  Anu-preto Crotophaga ani  
Cuculidae Anu-branco  Guira guira 
Furnaridae  João-de-barro  Fornarius rufus  
Turdidae Sabiá-laranjeira Turdus rufiventris 
Primates Mico-estrela  Callithriz penicillata  
Carnívora  Mão-pelada  Procyon cancrivorus  
Tyrannidae  Bem-te-vi  Pitangus sulphuratus  
Fonte: endereço eletrônico: www.semad.gov.br acessado em 10.04.2002  

 

4.3 - ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DA REGIÃO. 
 

A população da região pode ser agrupada da seguinte forma: moradores dos 

povoados e cidades que margeiam a área em estudo, proprietários de sítios e pequenas 

propriedades rurais, trabalhadores das mineradoras e empresas localizadas na região, 

moradores dos condomínios e residências de finais de semana, trabalhadores e funcionários 

destes loteamentos. 

Dentro desse universo, são grandes, as variações de hábitos e costumes, bem 

como diferentes modelos sociais em contato. 

Sendo assim, o que vale ser destacado é que nos últimos tempos, vem 

ocorrendo um contato entre estes diversos grupos com interesses e objetivos bastante 

diferenciados. 

http://www.semad.gov.br/
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De um lado, os antigos moradores de pequenos sítios e povoados que começam 

a se adaptar às novas situações trazidas pela urbanização dos condomínios. De outro, os 

prestadores de serviço que, por questão de comodidade se interessam em vir morar próximo 

ao local de trabalho.  As mineradoras, por sua vez, com sua logística já montada, respondem 

pelos  caminhoneiros e trabalhadores percorrendo diariamente este trecho da BR-040, além do 

fluxo dos ônibus, dos carros particulares e motocicletas, pertencentes aos moradores dos 

condomínios.  

A necessidade de comércio e serviços próximos às novas residências cria um 

somatório de fatores que causam uma alteração constante nas relações de convívio e também 

criam conflitos.   

Quanto ao perfil dos moradores, Andrade (2001) caracterizou de acordo com o 

período de chegada destes na região. A autora classificou como pioneiros urbanos15, àqueles 

que chegaram na década de 70. São executivos, professores universitários e profissionais 

liberais com horários mais flexíveis. Nesse momento, a segurança não era fator 

preponderante, mas sim uma opção por morar com mais espaço, mais próximo à natureza e 

com maior qualidade de vida. 

Na década de 80 predominaram os profissionais liberais, uma classe média 

buscando a fuga da cidade e da insegurança, também valorizando a paisagem e o entorno. 

Ainda segundo Andrade, na década de 90 ocorre uma mudança radical. Os 

condomínios adquirem a característica de mais urbanizados, com portarias constituídase mais 

seguras, próximos de centros comerciais ou criando o seu16 atraindo um novo morador, uma 

classe alta em busca de segurança principalmente.  

A entrada destes novos moradores modifica o perfil dos condomínios, 

principalmente em termos de arquitetura. As casas começam a ser mais fechadas e a ter 

inclusive muros. Os próprios condomínios passam a ter, até mesmo, muros ao seu redor como 

é o caso do Alphaville Lagoa dos Ingleses. 

Estes moradores mantêm seus vínculos de trabalho, lazer, estudo e consumo 

ainda com Belo Horizonte. Dentro dessa constatação, as implicações em termos de gestão 

                                                 
15 Expressão emprestada de Sharon Zurkin ao se referir aos estratos de classe média alta de Nova York e 
Londres, que, a aprtir da década de 60, mudam-se para áreas residenciais de classe baixa e para distritos 
manufatureiros gerando o empobrecimento desses espaços. Já na década de 80, os pioneiros foram substituídos 
pelos “ ÿupies”. ( 2000) 
16 O Alphaville Lagoa dos Ingleses que  tem seu próprio centro comercial 
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administrativa e participação dos moradores junto às comunidades também se tornam 

diferenciadas. Algumas associações estão sendo criadas e a força e a influência desses 

moradores pode vir a ser benéfica para as comunidades mais carentes que já ocupavam a 

região à medida que as reivindicações e ações destes grupos comecem a se estender àqueles 

que já estavam nas imediações.  

Na análise final deste trabalho, alguns destes pontos serão discutidos, bem 

como as questões de segurança e relação entre os diferentes habitantes da área em questão.  

 

4.4 -  ARÉA DE PROTEÇÃO E MINERAÇÃO17 
 

A área em estudo está compreendida na região conhecida como APA- Sul 

(Área de Proteção Ambiental Sul). Também faz parte do Quadrilátero Ferrífero. Há na região, 

a presença de diversas mineradoras que também estão sujeitas a uma legislação específica.  

A demanda pela criação de uma APA na região sul de Belo Horizonte, 

segundo informa a Secretaria de Estado Meio Ambiente,  partiu inicialmente de uma 

associação de proprietários de "residências de fins de semana" na localidade de São Sebastião 

das Águas Claras.  

Através do Decreto no 35.624 de 8 de junho de 1994, publicado no Minas 

Gerais de 9.6.1994, o Governo do Estado de Minas Gerais, declarou como Área de Proteção 

Ambiental a região situada nos Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Ibirité, 

Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara, sob a denominação de APA-

Sul/RMBH, Região Metropolitana de Belo Horizonte, com uma área aproximada de 165.000 

hectares. Correspondendo a 23% do Quadrilátero Ferrífero, compreende parte das bacias dos 

Rios Paraopeba, das Velhas e Doce. A figura 16 apresenta a delimitação da APA-SUL. 

                                                 
17 Parte deste texto foi extraída e adaptada dos endereços eletrônicos 
http://www.semad.mg.gov.br/competencias_apasul.htm; http://www.copasa.com.br/Contabil_00/Relanual00.htm 
acessados em 10.06.2002 
 

http://www.semad.mg.gov.br/competencias_apasul.htm
http://www.copasa.com.br/Contabil_00/Relanual00.htm
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FIGURA 16: DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL. 
Fonte: endereço eletrônico www.semad.mg.gov.br acessado em 10.03.2002 

O objetivo de uma APA é conciliar o desenvolvimento da ocupação humana 

com as características ambientais da área, através do ordenamento do espaço territorial, 

num trabalho conjunto com órgãos governamentais, mas também com a participação 

ativa da comunidade. (grifo nosso) 

Já a respeito da mineração, O Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) está vinculado ao Ministério das Minas e Energia, e suas responsabilidades são, 

dentre outras, concessão de lavra e fiscalização do exercício das atividades mineradoras no 

território nacional. Em Minas, o licenciamento e fiscalização ambiental são de  

responsabilidade do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), com apoio técnico 

da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM). O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF) tem 

competência para autorizar a eliminação da vegetação em área de preservação permanente de 

http://www.semad.gov.br/
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domínio da União e do Estado, respectivamente. Ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM) cabe a concessão dos direitos de uso da água no Estado de Minas Gerais. 

O setor de mineração movimenta mais de 35% de todo o Produto Interno Bruto 

(PIB) de Minas Gerais. Essa produção representa 30% do total da produção brasileira e 

emprega cerca de 1/3 da mão de obra no setor no Brasil.  

Foi feito um levantamento das principais mineradoras presentes na região em 

estudo. No capítulo de considerações finais, alguns comentários analisam a convivência entre 

estes diversos elementos componentes da área em estudo, inserida também nesse contexto de 

proteção ambiental.  

 

4.4.1 MINERADORAS QUE ATUAM NA ÁREA  EM ESTUDO 
 

MBR – MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS 

Minas: 

1)Capitão do Mato/Nova Lima-Minas Gerais 
2)Capão Xavier/Nova Lima-Minas Gerais 
3)Águas Claras/Nova Lima-Minas Gerais 
4)Pico do Itabirito/Itabirito-Minas Gerais 
5)Mutuca/Nova Lima-Minas Gerais 
6)Tamanduá/Nova Lima-Minas Gerais 

 

 Mina de Águas Claras, município de Nova Lima (Figura 17); mantém a Reserva do 

Jambreiro como unidade de Conservação. 

FIGURA 17: MINERAÇÃO – ÁGUAS CLARAS  
Fonte: endereço eletrônico www.mbr.com.br acessado em 10.06.2002 

http://www.mbr.com.br/
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 Mina da Mutuca, município de Nova Lima; (Figura 18). Unidade de conservação: 

Reserva do Tumbá 

 

 

FIGURA 18: MINERAÇÃO – MUTUCA  
Fonte: endereço eletrônico www.mbr.com.br acessado em 10.06.2002 

 

 Mina do Tamanduá, município de Nova Lima (Figura 19).; mantém a reserva do Rio 

do Peixe em Itabirito com 810 ha. 

 

FIGURA 19: MINERAÇÃO – TAMANDUÁ  
Fonte: endereço eletrônico www.mbr.com.br acessado em 10.06.2002 

http://www.mbr.com.br/
http://www.mbr.com.br/
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Além do Jambreiro (Figura 20) pertencente ao muncípio de Nova Lima, a 

MBR mantém as reservas do Tumbá, em São Sebastião das Águas Claras (Macacos), Capitão 

do Mato e Fechos, em Nova Lima, Andaime, em Itabirito, e Rola-Moça, parte no município 

de Nova Lima, parte no município de Brumadinho, num total superior a 3 mil hectares, sem 

contar as Reservas Legais e as Áreas de Preservação Permanente, instituídas pela legislação 

ambiental brasileira18. 

 

FIGURA 20: MATA DO JAMBREIRO  
Fonte: endereço eletrônico www.mbr.com.br acessado em 10.06.2002 

 

MINERAÇÃO MORRO VELHO 

Minas: 

1)Mina Velha/Nova Lima-Minas Gerais 
2)Mina Gabiroba/Nova Lima-Minas Gerais 
3)Morro da Glória/Nova Lima-Minas Gerais 
 

 

 Existem várias minas situadas em outros municípios além de Nova 

Lima mas que não fazem parte da região em estudo de propriedade da Morro Velho. 

FERTECO MINERAÇÃO S.A. 

Minas: 2)Mineração Córrego do Feijão/Brumadinho-Minas Gerais 
 

                                                 
18 Texto extraído e adaptado do endereço eletrônico www.mbr.com.br acessado em 10.03.2002 

http://www.mbr.com.br/
http://www.mbr.com.br/
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 Mina do Córrego do Feijão, situada na encosta sul da Serra do Curral em seu limite 

oeste, no município de Brumadinho, a 40 km de Belo Horizonte 

MANNESMAN MINERAÇÃO S.A. 

Minas: Mina Pau Branco/Brumadinho-Minas 
Gerais 

 

 Mina do Pau Branco; situada próxima ao trevo para Ouro Preto, na BR 040- 

Município de Brumadinho. Os problemas relacionados com a poluição hídrica 

provocados por carreamento de sólidos-rejeitos de minério para a Bacia do Rio 

Paraopeba, levaram a FEAM a interditar as atividades desde 1996. 

 

SOBRAM – SOCIEDADE BRACCINI DE MINERAÇÃO LTDA 

 

 Localização: km 8 – Rodovia Córrego do Feijão – Jangada; Antiga Mina da Sobramil 

– Fazenda da Índia – Brumadinho; situa-se na encosta sul da Serra do Curral, perto do 

Distrito de C. do Feijão às margens da estrada de Terra. Restos de minério hematítico 

rolado explorado pela Sobramil e abandonado há mais de 25 anos. Reservas 

desconhecidas. 

MINERAÇÃO RIO VERDE 

Minas: 
1)Mina Norte/Nova Lima-Minas Gerais. 
2)Mina Técnica/Nova Lima-Minas Gerais. 
3)Mina Sul/Nova Lima-Minas Gerais. 

 

 Em 2001, houve um grave acidente, no qual houve vítimas fatais devido ao 

rompimento da barragem de contenção de rejeitos da mineração na região de Macacos 

(São Sebastião das Águas Claras) . 
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5 - IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE 
ESTUDO 

 

Foi desenvolvida neste capítulo, a identificação da região, tomando como 

referência o trajeto de carro pela BR 040. Ao percorrer de carro a rodovia, pode-se identificar 

alguns elementos de destaque no trajeto, conceituados como elementos marcantes, segundo a 

linguagem de Lynch (1960). Estes elementos se configuram como pontos de referência da 

região em estudo, como vemos a seguir. Ao final, a imagem de satélite da região é analisada 

como um todo dentro das técnicas de sensoriamento remoto. 

O Croqui da Figura 21 é um importante referencial para se ter a idéia da 

quantidade de elementos que estão presentes no trecho em questão e em seus arredores. 
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FIGURA 21: CROQUI DE IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ÁREA EM ESTUDO E 
ARREDORES. 
 O croqui mostra a diversidade de condomínios que se estendem pela região, bem 
como os caminhos e acessos que margeiam a BR-040. 
Fonte: endereço eletrônico http://www.morrodochapeu.com.br/diversos/mapa.html acessado em 
10.03.2002.  

O trajeto começa pelo Viaduto da Mutuca,  ponto de partida (Figura 22).   

http://www.morrodochapeu.com.br/diversos/mapa.html
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FIGURA 22: VIADUTO DA MUTUCA. 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

O  trajeto tem como referência o sentido Belo Horizonte - Rio de Janeiro. 

Logo, descrições relacionadas à esquerda ou à direita são consideradas no sentido Belo 

Horizonte – Rio de Janeiro. O primeiro elemento em destaque após o Viaduto da Mutuca está 

à direita, o Parque Estadual do Rola Moça – reserva ecológica (Figura 23). À esquerda, o 

Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal desativado e, nos fundos do posto de 

fiscalização, área reflorestada de propriedade da Mineração Rio Verde (Figura 24). Mais à 

frente, o trevo de acesso a Macacos (São Sebastião das Águas Claras) permite o acesso à 

Mineração Rio Verde e à Mina da Mutuca de propriedade da empresa MBR - Minerações 

Brasileiras Reunidas. Esta, recentemente, reformou e melhorou este trevo de acesso (Figura 

25). Sobre o povoado de Macacos vale destacar19 alguns pontos. 

                                                 
19 Texto extraído e adaptado do  Relatório de Impacto Ambiental - Projeto do Complexo Tamanduá das 
Minerações Brasileiras Reunidas, 1996. 
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FIGURA 23: RESERVA ECOLÓGICA DA SERRA DO ROLA MOÇA 
Foto extraída do site www.brumadinhoonline.hpg.com.br 

 
FIGURA 24: POSTO DA POLÍCIA RODVIÁRIA FEDERAL. 
Ao fundo observar área de reflorestamento pertencente à uma das mineradoras da região. 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

http://www.brumadinhoonline.hpg.com.br/
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FIGURA 25: TREVO DE ACESSO A MACACOS ( SÃO SEBASTIÃO DAS ÁGUAS CLARAS) 
Este trevo foi recentemente reformado e reformulado pela MBR e dá acesso às 
propriedades desta mineradora e também à Mineração Rio Verde. 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

Conhecida como Macacos, o povoado está situado a cerca de 20 Km ao sul de 

Belo Horizonte. É um pequeno lugarejo de topografia acidentada, originário do início do 

garimpo do ouro na região. Nas adjacências, com ocupação espacial mais dispersa, localizam-

se residências, em geral de sitiantes, com padrões de construção bastante diferenciados. 

Durante a semana estas casas encontram-se fechadas, ou sob a responsabilidade de caseiros. 

São construções amplas e de bom acabamento. A região apresenta algumas construções mais 

antigas dos moradores locais, bem como mais recentes e mais dispersas de melhor padrão 

representando moradores de fim de semana.  O local é constituído por marcante presença de 

matas secundárias e cachoeiras, que garante o turismo e o crescimento dos arredores.A 

organização atual do espaço constituído pela localidade, núcleo de ocupação e adjacências, se 

faz sob a influência de diversos fatores. Originadas a partir da exploração mineral na região, 

as marcas antigas foram substituídas por grandes movimentos de terra, visíveis na paisagem 

desde o entroncamento da BR 040. O impacto mais marcante, ao longo do percurso que leva 
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ao arraial de Macacos, corresponde às explorações da Mineração Rio Verde, logo no início do 

trajeto. Observa-se, também, por exigência dos órgãos de proteção ambiental, ações que 

correspondem às iniciativas de minimização dos impactos decorrentes da atividade 

mineradora. Por sua vez, a expansão do número de domicílios, da forma como está sendo 

processada, tem ocasionado um aumento no valor imobiliário dos terrenos, que passam a ser 

utilizados como patrimônio especulativo. Existe um comércio diferenciado para turista e 

moradores dos condomínios principalmente em se falando de bares e restaurantes. 

Logo em seguida à entrada para Macacos, ainda à direita, está localizada a 

Estação da COPASA (Figuras 26 e 27). Situando-se logo mais à esquerda o Posto Mutuca. 

Esse posto é o ponto de apoio para os caminhões de minério que trafegam neste trecho da 

estrada. Logo após, fica o limite da área de preservação da Mineração Rio Verde , em 

seguida, à esquerda, está localizada a portaria do Condomínio Jardim Monte Verde (Figura 

28).  

 

 
 
FIGURAS 26 E 27: TREVO DE ACESSO À 
ESTAÇÃO DA COPASA E ENTRADA 
Foto do autor datada de JUL 2001.  
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FIGURA 28: PORTARIA DO CONDOMÍNIO JARDIM MONTE VERDE 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

Voltando ao lado direito, após a área da reserva da Copasa, entra-se na região 

do Jardim Canadá, um loteamento pertencente à região de Nova Lima que será mais bem 

detalhado nos estudos de caso. Neste trecho,  às margens da rodovia, predomina o comércio 

de materiais de construção em geral, lojas que oferecem serviços de paisagismo, venda de 

dormentes, piscinas, todas destinadas ao setor da construção que se desenvolve na área. 

Do lado esquerdo da Br-040, as áreas próximas ao Jardim Canadá, se 

caracterizam por abrigar galpões situados em terrenos maiores com tendências à  implantação 

de pequenas indústrias, equipamentos e armazenamentos (Figura 29).  

O Posto Chefão, que se destaca na entrada para o bairro Jardim Canadá,  se 

configura como um ponto de parada e referência, neste lado direito da BR 040 (Figura 30). 

Uma prova desta localização estratégica é a recente construção de um centro comercial de 

conveniência bem ao lado, oferecendo serviços e facilidades aos moradores do Jardim Canadá 

e adjacências, antes só disponíveis, por exemplo, no BH Shopping. Já inaugurado, esse centro 

comercial reforça a idéia da concentração de usos e serviços assumidos pelo Jardim Canadá, 

na área em estudo, e que será abordado posteriormente. 
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FIGURA 29: ÁREA PERTENCENTE AO JARDIM CANADÁ MAIS  USADA PARA 
GALPÕES 
Esta área é vizinha à Reserva Ecológica dos Fechos 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

 

FIGURA 30: POSTO CHEFÃO 
Ponto de referência para moradores, turistas e caminhoneiros da região 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  



 72 

Logo após o Jardim Canadá, no lado direito da BR, fica a entrada para os 

condomínios Retiro das Pedras e Jardim dos Manacás (Figuras 31 e 32). À esquerda, na BR-

040, localiza-se a Estação Ecológica dos Fechos – região também de preservação. 

 

FIGURA 31: PORTARIA DE ENTRADA CONDOMÍNIO SERRA DOS MANACÁS 
Foto do autor datada de JUL 2001.  

 
FIGURA 32: PORTARIA DE ENTRADA CONDOMÍNIO RETIRO DAS PEDRAS 
Foto do autor datada de JUL 2001.  
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Continuando o percurso pela BR- 040,  são encontrados novos acessos para as 

áreas de mineração e condomínios. O Vale do Sol, Morro do Chapéu e Pasárgada têm seus 

acessos neste ponto da estrada e convivem com o acesso também às Minas Tamanduá e 

Capitão do Mato de propriedade da MBR. Este trevo também passou por alterações e  

atualmente, existem caminhos diferenciados de acesso. (Figuras 32,33 e 34). 

  

FIGURA 33: TREVO DE ACESSO À MBR E AOS COND. VALE DO SOL, PASÁRGADA E 
MORRO DO CHAPÉU - Foto do autor datada de DEZ 2001 

.  

FIGURA 34: ACESSO AOS COND. VALE DO SOL, PASSÁRGADA E MORRO DO CHAPÉU 
Foto do autor datada de JUL 2001.  
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FIGURA 35: ACESSO ÀS MINAS DE PROPRIEDADE DA MBR 
Foto do autor datada de JUL 2001.  

Pode-se destacar os seguintes aspectos sobre estes condomínios20:  No Morro 

do Chapéu, de acordo com pesquisa junto à direção do condomínio, realizada em 1995, 

existiam 226 domicílios constituídos. Deste total, apenas cerca de 60 domicílios estavam 

constantemente ocupados. Tratava-se de um baixo percentual que ilustrava as funções do 

Morro do Chapéu ainda como localidade para lazer dos fins de semana e feriados. Hoje, estes 

números, apesar de não contabilizados, já estão bastante diferentes. O condomínio possui 

clube que oferece aos proprietários, além de piscina, sauna e quadras poliesportivas, a 

particularidade de seu campo de golfe (Figuras 36 e 37). O Loteamento Pasárgada apresenta 

lotes de tamanho médio de 1500 a 2000 m². Situado entre o Complexo Tamanduá e a 

Mineração Rio Verde, este condomínio é de constituição e ocupação mais recente, mas já 

existem diversas residências construídas, algumas ocupadas como domicílio de seus 

habitantes. Atualmente, observa-se uma intensificação na ocupação dos lotes com grande 

número de obras e construções residenciais, o que demonstra a consolidação do condomínio 

como local de residência, senão permanente, mais presente, já que organiza uma Associação 

de Moradores. Destaca-se neste condomínio a expressiva reserva florestal ainda preservada 

entre os lotes e moradias construídas. O Condomínio Vale do Sol está localizado nas 

proximidades do complexo Tamanduá, ao lado das antigas instalações da Fabrica de cerveja 

                                                 
20 Op. Cit. nota 19 
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Skol (Figura 38). o Condomínio Vale do Sol é um parcelamento com lotes com 360 m² que, 

apesar da facilidade de acesso, por estar situado às margens da BR 040 e com topografia 

favorável à ocupação urbana, apresenta ainda um baixo índice de ocupação. O Vale do Sol 

está localizado a meio caminho entre a Mina do Tamanduá e a BR 040. A  MBR, em 1995, 

retirou todo o tráfego de caminhões de dentro do bairro para uma estrada de contorno, 

atendendo a uma antiga demanda da comunidade local como demonstrado nas Figuras 34 e35. 

 
 
FIGURAS 36 E 37: VISTA GERAL DO CONDOMÍNIO MORRO DO CHAPÉU E DO 
CAMPO DE GOLFE 
Fotos extraídas do site : http://www.morrodochapeu.com.br acessado em 10.06.2002 

 

http://www.morrodochapeu.com.br/
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FIGURA 38: ANTIGA FÁBRICA DA SKOL 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

Um grande terreno, situado no centro do Vale do Sol, é de propriedade do 

Grupo Corpo, de dança, conhecido internacionalmente. Um concurso para implantação de sua 

sede naquele local está sendo concluído e, caso a construção desse complexo venha a ser 

efetivada, haverá uma mudança muito grande em seu contexto. Atualmente, no Vale do Sol 

estão sendo implantados restaurantes que atendem a uma demanda mais sofisticada.   

A antiga fábrica da Skol (Figura 38),  uma construção de grande porte 

atualmente abandonada, pode ser percebida neste trecho, do lado esquerdo, margeando a BR. 

Tem-se ainda o Centro BH de Futebol e Cultura (Figura 39)  e o Restaurante Il Basílico um 

pouco mais à frente. 

FIGURA 39: CENTRO BH DE FUTEBOL E CULTURA 
Foto do autor datada de JUL 2001.  
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Essas construções comerciais são o indício mais preciso da nova caracterização 

assumida à margem da BR. Um restaurante requintado, entre outros que estão surgindo, uma 

escola de futebol o Centro de Treinamento – BH Futebol e Cultura – uma parceria entre o 

Unicentro Newton Paiva e o jogador Reinaldo, uma escola de futebol aos moldes clube 

empresa. Está localizado entre os condomínios Vale do Sol e Miguelão. Ratificam a tendência 

da ocupação da população nos condomínios como moradia definitiva. 

No lado direito se estende, a partir daí, margeando a estrada, a Serra da Moeda 

(Figura 40). Por ser íngreme desde a faixa de domínio da Br-040, a mesma não  é acessada 

senão por ciclistas de fim de semana que enfrentam pequenas trilhas e abrem novos caminhos. 

 

FIGURA 40: VISTA GERAL DA SERRA DA MOEDA A PARTIR DA ESTRADA 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

Do lado esquerdo,  o acesso ao Condomínio Miguelão, um dos mais antigos da 

região. Esta área abriga ainda duas hípicas e a alguns atrativos como bares e restaurantes que 

funcionam como pontos de encontro dos moradores dos condomínios nas estradas de acesso. 

Como neste trecho até então explicado, a BR-040 apresenta um canteiro 

central dividindo-a, as impressões e percepções são bastante diferenciadas quando 

caminhamos ou passamos de carro no sentido Belo Horizonte – Rio de Janeiro ou no sentido 

inverso. Percorrer de carro num sentido ou noutro nos faz perceber elementos variados e 

destacar situações que, vistos apenas a partir do sentido Belo Horizonte – Rio de Janeiro, não 

podem ser  preenchidos. 
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Segundo Bollnow21 citado por Caldeira (1994):  

As dimensões qualitativas entre acima e abaixo, adiante e atrás, direta 
e esquerda são distinções que tem sua raiz na constituição do homem e 
sua relação com o campo gravitacional. ...dentro do automóvel o 
movimento e a velocidade se justificam a si mesmos. O fruidor se 
obriga a um consumo caótico de estímulos, que transformam o espaço 
em panorama, um fundo dinâmico em aparência, mas estático em 
significância. 

Percebe-se com esse comentário que a descrição realizada até então, se trata de 

uma caracterização embasada na percepção pessoal do autor, e, que por conseguinte, pode não 

vir a ser a mesma, quando percebida por outras pessoas no mesmo trajeto com diferentes 

experiências e expectativas. 

Continuando a exploração, chega-se ao Trevo de Ouro Preto (Figura 41), onde 

atualmente se apresentaram grandes modificações. Uma nova configuração se conformou com 

a implantação Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses. Com sua primeira fase já 

praticamente pronta, as residências à margem da lagoa podem ser vistas da BR 040. Embora o 

acesso e a entrada sejam pela BR-356 que dá acesso a Ouro Preto, percebe-se todo o 

condomínio que é cercado por muros. Da BR-040 vê-se as "Town Houses", que fazem parte 

do residencial cujas casas se encontram prontas com duas opções de projeto para serem 

entregues aos seus proprietários. 

 
FIGURA 41: TREVO DE ACESSO BR 356 – OURO PRETO  -Foto do autor datada de DEZ 2000 

                                                 
21 BOLLNOW, O.F. Hombre y spacio.Barcelona, Labor, 1969 
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.  

 
FIGURA 42: VISTA DO CONOMÍNIO ALPHAVILLE A PARTIR DA BR – 040-  
Em primeiro plano, o Iate Clube lagoa dos Ingleses - Ancoradouro 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

Sobre o Alphaville, o estudo de caso específico traz as informações 

necessárias. 

Tem-se ainda às margens da mesma lagoa, o Iate Clube Lagoa dos Ingleses, 

com instalações simples, utilizado para esportes náuticos (Figura 41). 

FIGURA 43: ACESSO AO CONDOMÍNIO RETIRO DO CHALÉ 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  
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Depois do trevo de acesso à BR-356 que leva a Ouro Preto, a BR-040 deixa de 

apresentar o canteiro central. Continua com pista dupla sem, no entanto, apresentar a barreira 

visual e física do canteiro de divisa. À direita, logo após o Iate Clube há o acesso através de 

uma estrada de terra a Piedade do Paraopeba – distrito de Brumadinho e a Mina do Pau 

Branco da Vallourec & Mannesman. Cerca de seiscentos metros à frente e à direita, localiza-

se o acesso ao Retiro do Chalé e área de prática de vôo livre (Figura 42). O Retiro do Chalé é 

outro loteamento situado na região pertencente ao município de Brumadinho. Apresenta o 

modelo de ocupação tradicional abrigando somente casas e o clube campestre. Apresenta lotes 

de 1000m2 em média, em sua maior parte com a mata nativa preservada e com normas rígidas 

de implantação de moradias buscando conciliar esta implantação com a preservação da 

natureza local. Já apresenta uma ocupação bastante desenvolvida, com inclusive moradores 

fixos. Como um exemplo do grande número de pessoas que trafegam na região e 

demonstrando também uma  organização e um poder econômico, a associação de moradores 

do  Retiro do Chalé e outros condomínios e comunidades vizinhas diretamente beneficiadas 

construíram um trevo de acesso para quem sai do condomínio com destino a Belo Horizonte.  

No mesmo ponto, do lado esquerdo, temos alguns sítios particulares e mais à 

frente o Condomínio Ville des Lacs (figura 44), que aproveitou a repercussão do lançamento 

do Alphaville para ser implantado. Ainda está desocupado e em fase de implantação. Do lado 

direito, toda a diversidade do campo rupestre e a beleza da Serra da Moeda margeando a 

rodovia (Figuras 45 e 46). 

FIGURA 44: PORTARIA DO CONDOMÍNIO VILLE DES LACS 
Foto do autor datada de JUl 2001.  
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FIGURA 45 E 46: VISTA GERAL DA SERRA DA MOEDA A PARTIR DA BR- 040 
Foto do autor datada de DEZ 2000 e JUL 2001.  

Depois disso, chega-se à região de Água Limpa (Figura 47), no lado esquerdo 

que apresenta características próprias que merecem ser comentadas. 

 

 
FIGURA 47: VISTA GERAL DA REGIÃO CONHECIDA COMO ÁGUA LIMPA 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

 O loteamento denominado Balneário Água Limpa, está situado às margens da 

BR-040, na região limítrofe entre os municípios de Nova Lima e ltabirito, sendo cerca de 25% 

do seu parcelamento pertencente ao município de Nova Lima e a outra parte ao município de 

Itabirito.  
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O loteamento de Água limpa teve originalmente a totalidade de seu 
parcelamento aprovado em 07/07/1953, no município de Nova Lima. 
Considerando sua localização em área de limítrofe de municípios, 
somente na década de 80, quando o litígio em torno desta descrição foi 
solucionado, parte do parcelamento, correspondendo à cerca de 75% 
dos lotes, foi transferido ao município de ltabirito (EIA - RIMA 
ALPHAVILLE, 1996).  

De acordo com dados fornecidos pelas prefeituras municipais em questão, o 

parcelamento possui cerca de 14.000 lotes com área entre 400 a 1000m², sendo que, em Nova 

Lima, conforme dados do setor de controle urbanístico, existem 3.472 lotes cadastrados para 

efeito de IPTU. Destes lotes, segundo dados de 1996, constam 3.432 lotes vagos, 26 lotes 

residenciais, 04 lotes com destino comercial e 03 lotes em construção ainda sem 

função,perfazendo um total de 3.465 unidades. Esta diferença de sete lotes pode ter ocorrido 

em função da fusão de unidades. Em Itabirito, conforme dados da Secretaria Municipal de 

Obras, estão cadastrados 6.500 lotes, todos considerados vagos por inexistência de qualquer 

controle da prefeitura.  

O padrão construtivo do loteamento é diversificado: apesar da existência de 

muitas moradias de bom nível, encontramos algumas edificações precárias e no trecho 

posterior ao posto de gasolina às margens da BR 040, uma área invadida. As edificações 

existentes são preponderantemente de uso residencial unifamiliar, sendo uma parte destinada 

à moradia de final de semana e outra, incluindo principalmente as edificações de baixo 

padrão, para moradia permanente. A grande maioria das edificações não possui projeto 

aprovado pelas prefeituras.  

Destaca-se no interior desse loteamento a presença dos estabelecimentos do 

clube lnterpas, o que de certa maneira gera conflitos com os moradores do local, uma vez que 

atrai um público externo, popularizando a freqüência e, com isto, limitando a utilização da 

lagoa pelos proprietários. O loteamento não dispõe de sistema de abastecimento de água nem 

esgoto, cuja solução é feita através de poços, cisternas e fossas sépticas.  

No final do trajeto, o posto de fiscalização da Receita Estadual (Figura 48) e o 

Condomínio Aconchego da Serra (Figuras 49 e 50), cerca de 300 metros à frente e último 

condomínio da área em estudo, que se encerra no trevo de Moeda. Este condomínio apresenta 

uma característica peculiar de não ter ainda iluminação nas vias internas por opção própria, 

preservando a idéia de um maior contato com a natureza, além de buscar através de seu 

regulamento a manutenção da mata nativa e a implantação das residências em convívio 

harmônico com esta. Também é um condomínio aos moldes tradicionais apresentando apenas 

um clube campestre, em termos de serviços. Neste clube no entanto, funciona de forma 
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precária um pequeno mercadinho de primeiras necessidades, somente com o propósito de 

suprir pequenas emergências em termos de alimentos não perecíveis e utilidades domésticas. 

 

 
FIGURA 48: POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

 

FIGURA 49: PORTARIA DO CONDOMÍNIO ACONCHEGO DA SERRA 
Foto do autor datada de JUl 2001. 
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FIGURA 50: VISÃO GERAL DO CONDOMÍNIO ACONCHEGO DA SERRA A PARTIR DA 
BR-040 
Foto do autor datada de JUl 2001. 

 
No item seguinte deste capítulo, feita a identificação, é apresentada a descrição 

da região a partir da análise da imagem de satélite utilizando-se as técnicas de sensoriamento 

remoto de modo a propiciar um entendimento mais global de toda a ocupação e utilização da 

área. Além da imagem de satélite é usado como referência um trabalho sobre a região, 

também desenvolvido em função das mesmas técnicas. 
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5.1 – DESCRIÇÃO DA REGIÃO ATRAVÉS DA IMAGEM DE 
SATÉLITE 

 

 

Para a complementação da identificação da área  o uso da imagem de satélite  e 

o trabalho de Santana (1998) sobre as alterações do uso e ocupação da terra através do 

sensoriamento remoto orbital na porção sul da região metropolitana de Belo Horizonte se 

tornaram importantes.   

O mapa produzido por Santana (Figura 51)  após comparar imagens de 1989 e 

1996 e a imagem de satélite datada de 1999 (Figura 52) com composição multispectral 

propiciou a identificação e a confirmação de diversos fatores já mencionados neste trabalho.  

Nos últimos anos, percebe-se o aumento da área destinada  à mineração, bem 

como a quantidade de áreas ocupadas por loteamentos. Santana (1998) verificou a diminuição 

das lâminas d’água  das lagoas existentes, no entanto pelo fato delas serem artificiais e 

fazerem parte do Conjunto Hidroelétrico do Rio do Peixe, existem diversos fatores que podem 

ocasionar tal fato. Constatou-se, no entanto,  considerando a imagem de satélite em relação ao 

mapa elaborado por Santana (1998), o aumento das áreas urbanizadas (tons cinza a lilás), 

sejam por novos condomínios, seja por ampliação dos existentes. 

Não é possível, através da imagem de satélite, diferenciar as áreas agro-

pastoris das áreas de vegetação rasteira. As áreas de vegetação mais densa são representadas, 

na imagem, pela cor verde. Uma vez que a presença dos minérios no solo é grande, ocorrem 

algumas distorções. Os tons de marrom mais forte também representam áreas cobertas por 

vegetação, não tão densa. Na imagem de satélite, a mineração pode ser identificada pelos tons 

rosa ao esbranquiçado representando também, as áreas de desmatamento com o solo exposto. 

As áreas de atividade agro-pastoril e de vegetação mais rasteira estão no tom mais salmão. 

O contorno da Serra da Moeda e as áreas de topografia  mais acentuada, 

apresentam o tom marrom com uma textura bastante peculiar representando bem o relevo e as 

dobras do compartimento. 

As áreas no tom verde mais forte representam uma vegetação mais densa seja 

natural ou proveniente de reflorestamento. 

Na comparação entre as informações levantadas por Santana (1998) e a 

imagem  acompanhada de uma verificação no local, pode-se aferir que o condomínio Morro 
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do Chapéu foi um dos que mais se destacou nesta última década em termos de expansão e 

adensamento, ocupando novas áreas antes pertencentes à MBR – Minerações Brasileiras 

Reunidas. Além disso,  é perceptível também a ocupação pelo Condomínio Alphaville Lagoa 

dos Ingleses e o desmatamento da região.  

A imagem não pode dar uma aferição maior em  termos de assoreamento  das 

lagoas e  córregos presentes na região em função da cor preta sem textura apresentada pela 

água neste tipo de composição multispectral. 

Utilizando-se portanto desta  descrição do visualizado através da imagem de 

satélite e do mapa elaborado por Santana (1998), percebeu-se, juntamente com o 

levantamento de campo e de todas as informações levantadas e descritas, que em um curto 

espaço de tempo a região apresentou diversas alterações em sua configuração espacial .    
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FIGURA 51 – MAPA DE ALTERAÇÕES DO USO DO SOLO E DA COBERTURA VEGETAL 
NA PORÇÃO SUL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – 1989-1996 
ELABORADO POR SANTANA ( 1998) 
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FIGURA 52 – IMAGEM DE SATÉLITE DE 11/08/99 TM LANDSAT WRS ÓRBITA 218/74 
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6 - ESTUDOS DE CASOS  

 

RETIRO DASRETIRO DAS
PEDRASPEDRAS

ALPHAVILLEALPHAVILLE

LAGOA DOSLAGOA DOS
INGLESESINGLESES

LOCALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASOLOCALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASOS

JARDIMJARDIM
CANADÁCANADÁ

FIGURA 53 – LOCALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASOS  - MONTAGEM DO AUTOR 
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Os estudos de caso são uma maneira de se entender os modelos de ocupação 

presentes na região, a ação de cada um sobre o espaço, bem como a interação entre eles. Desta 

forma escolheu-se três loteamentos que podem ser caracterizados em linhas gerais da seguinte 

forma e identificados através da figura 53. 

• Bairro Jardim Canadá – Loteamento “aberto” configurado aos moldes 

de um loteamento de uma cidade em crescimento 

• Condomínio Retiro das Pedras – Loteamento “fechado” configurado 

aos moldes tradicionais, apresentando clube e lotes para residências 

unifamiliares. 

• Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses – Loteamento “fechado 

misto” configurado de forma a suprir as necessidades de seus moradores 

funcionando como uma pequena cidade. 

Dentro desta ótica pode-se então perceber o seguinte sobre cada um deles: 

 

6.1 - JARDIM CANADÁ 
 
 

O Bairro Jardim Canadá está situado às margens da BR- 040, no município de 

Nova Lima, próximo às divisas com os municípios de Belo Horizonte e Brumadinho. 

Percebe-se, neste caso, uma tendência para a configuração de um comércio de materiais de 

construção e acabamentos, o que mostra a existência de uma grande demanda por obras de 

engenharia nesta área. 

Às margens da rodovia, novos tipos de equipamentos mais requintados, 

direcionados para o público morador dos condomínios, como lojas de conveniência e artigos 

alimentícios estão surgindo.  

Localizado à montante da captação de água da Estação Ecológica de Fechos, o 

Bairro Jardim Canadá faz divisa, ao fundo, com a área de preservação da Unidade de 

Conservação Estadual do Parque do Rola Moça e com área da Mina do Capão Xavier 

pertencente à MBR. Nas laterais, limita à direita com a área da COPASA e à esquerda com o 

terreno da MBR e o condomínio Retiro das Pedras. A figura  54  mostra uma foto aérea do 

bairro e do seu entorno. 
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O  loteamento Jardim Canadá foi aprovado em 22 de agosto de 1958, 
anterior à  vigência da Lei Federal de parcelamento do solo. A planta 
original do parcelamento, de acordo com  informações de 
representantes do bairro, é datada de 1956 e não se encontra na 
Prefeitura. A planta registrada não corresponde a situação real de 
implantação do assentamento. (EIA–RIMA Alphaville Lagoa dos 
Ingleses, 1996)  

Conforme informações obtidas da Prefeitura Municipal, o número de lotes 

constante da planta cadastral é de 3.773 lotes com dimensões médias entre 200 e 300 m². 

Entretanto, de acordo com o cadastro do IPTU municipal existem 4928 lotes vagos, 579 lotes 

com ocupação residencial, 154 lotes com ocupação comercial, 10 lotes em construção, 

totalizando 5.671 unidades. A população residente para 1996, estimada com base no dado de 

número de edificações residenciais, é de aproximadamente 2.300 pessoas.  
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FIGURA 54 – FOTO AÉREA DO BAIRRO JARDIM CANADÁ 
Extraído do site www.vistaerea.com.br/brumadinho acessado em 25.05.2001 

http://www.vistaerea.com.br/brumadinho
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O Bairro Jardim Canadá está inserido na Zona Residencial 3, conforme lei 

Municipal 1068/83. Apesar do bairro ser classificado como residencial, nos últimos quatro 

anos, e mais acentuadamente  nos dois últimos, através do trabalho de campo, verificou-se um 

acelerado processo de transformação dessa ocupação. Tendo em vista a diversidade de usos e 

tipologias de ocupação que vem sendo implantadas de maneira desordenada, está sendo 

estudado o zoneamento específico (prevendo espaços de uso residencial e misto industrial / 

comercial e residencial) para este loteamento, buscando adequar e controlar o processo de 

expansão do bairro.  

Verifica-se que, nas proximidades da BR-040 predominam as instalações de 

uso comercial e industrial (Figura 55), ligadas, principalmente, às atividades de apoio à 

construção civil, como lojas de materiais de construção e similares  e o comércio local, que 

em um período mais recente vem apresentando um processo de sofisticação destes serviços, 

visando atender, além da demanda local, também  à demanda dos assentamentos do entorno, 

com a implantação de padarias, supermercados e farmácias voltadas para um consumo mais 

exigente. Nota-se ainda o surgimento de edificações voltadas para atividades de prestação de 

serviços como conjuntos de salas e escritórios.  

 

FIGURA 55: COMÉRCIO  NO JARDIM CANADÁ. 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  
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À medida que se distancia da Rodovia, o uso residencial vai se consolidando, 

principalmente na vertente posterior da encosta, onde a ocupação é constituída quase 

exclusivamente por moradias unifamiliares. Em função das condições precárias da infra-

estrutura básica do local, e das características do uso misto ali instalado, induzindo a atração 

de mão de obra própria, a ocupação residencial mais próxima às instalações comerciais e 

industriais é mais adensada. As construções apresentam um padrão construtivo mais baixo, 

podendo ser identificados trechos com marcada carência de infra-estrutura urbana, bem como 

situações de subdivisão irregular de lotes, reforçando o adensamento da área com edificações 

de baixa qualidade (Figuras 56,57,58). Ao se distanciar da área de uso misto, às margens da 

BR, registra-se uma melhoria das condições construtivas das moradias, distinguindo-se alguns 

setores com residências sofisticadas de padrão mais alto. Destaca-se, dentre estas últimas, um 

aglomerado de moradias cuja área foi cercada e implantada portaria de acesso pelos 

moradores, constituindo-se, aparentemente, um loteamento fechado, como alternativa para o 

problema da segurança e controle contra invasões (Figura 59). Ocorre ainda, o processo de 

ocupação irregular de áreas, como por exemplo em trechos da via de acesso à entrada do 

Parque Estadual de Rola Moça.  

 

FIGURA 56: VISÃO GERAL DO BAIRRO JARDIM CANADÁ. 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  
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FIGURA 57: VISÃO DO BAIRRO JARDIM CANADÁ - ÁREA DE ENTULHOS 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

 
FIGURA 58: VISÃO DA ÁREA RESIDENCIAL QUE MARGEIA A RESERVA ECOLÓGICA 
– JARDIM CANADÁ 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  
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FIGURA 59: ÁREA DE RESIDÊNCIAS DO JARDIM CANADÁ COM PORTARIA DE 
ACESSO 
Foto do autor datada de DEZ 2000.  

Um dos problemas mais graves do local, que reflete sobre as condições do 

meio ambiente, é a falta de infra-estrutura básica, principalmente de esgotos sanitários, 

abastecimento de água e águas pluviais. Em função de sua localização à montante do 

manancial de Fechos e ainda devido ao alteamento do lençol freático que chega a aflorar em 

alguns pontos, se torna essencial um cuidado maior com esta região. 

O Jardim Canadá é um dos exemplos dos loteamentos “abertos” implantados 

na região. Sua posição estratégica em relação aos loteamentos fechados e a falta de 

planejamento e controle de sua implantação estão direcionando sua forma de ocupação. No 

capítulo seguinte, são feitas as considerações acerca desta “vocação do loteamento” e as 

interações com os outros estudos. 
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6.2 - CONDOMÍNIO RETIRO DAS PEDRAS 
 
 
 
 

A história do condomínio Retiro das Pedras é bastante curiosa. É o primeiro 

condomínio da região, e um dos primeiros do Brasil. A partir de uma entrevista com o seu 

fundador, várias informações sobre a sua organização foram esclarecidas. 

Segundo José Araújo Cotta, idealizador do condomínio e responsável pela sua 

implantação, a idéia era de se construir no local a “Minas Filme”, onde seriam feitos 

documentários e filmes. O período era o fim da década de 40 e início da de 50 e a idéia era 

criar em Minas um estúdio de cinema similar a “Atlântida ou Vera Cruz”. 

O terreno pertencia aos ingleses da Mineração Morro Velho e através de uma 

intervenção direta de Juscelino Kubitschek, o terreno foi adquirido, já havendo negociações 

para o patrocínio e incentivos para o empreendimento. Ocorrendo, logo em seguida, um 

período de decadência do cinema brasileiro, o Sr. Cotta juntamente com seus investidores, 

acabou achando mais prudente a suspensão do empreendimento. 

Sendo assim, tiveram a idéia de fazer um loteamento residencial com um clube 

campestre. Foi o primeiro do Brasil (o Condomínio Vale do Sol e o Morro do Chapéu 

seguiram mesma idéia e surgiram logo depois). Criou-se dessa forma o modelo tradicional da 

região de loteamento fechado. Optou-se por não ser permitido no interior do loteamento 

qualquer tipo de comércio ou serviço e, assim sendo, criou-se uma prática repetida nos outros.  

O Engenheiro - Arquiteto Eduardo Mendes Guimarães Jr. foi contratado  para 

a execução do empreendimento. Em 10 meses a sede do condomínio foi executada e definiu-

se a área a ser ocupada  por 660 lotes com área de 630m² em média, cada um.    

Desde o início, uma filosofia de ocupação foi implantada. Foi regra 

determinante desde sua implantação a construção de residências horizontais, não sendo 

permitido edifícios multi-familiares. Além disso, criou-se um código de obras e uma 

legislação com afastamento frontais e laterais maiores que os praticados nas cidades, bem 

como adotou-se uma preocupação com a manutenção dos arbustos e das pedras do local, no 

sentido de se preservar a paisagem natural. 
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Segundo o Sr. Cotta não foi feito nenhum tipo de campanha publicitária para o 

empreendimento e os lotes foram adquiridos através do "boca a boca" daqueles que visitavam 

o local. 

Atualmente o Retiro das Pedras é o condomínio com maior valor por m² de 

terreno na região, com lotes custando cerca de US$ 90,00 o m². É essencialmente ocupado, 

hoje, por  moradias definitivas. No início, a idéia era de se construir casas para os fins de 

semana, mas hoje, cerca de 90% de seus ocupantes residem no condomínio. A figura 60 

permite visualizar o grau de ocupação do condomínio. 

O Código de Obras do Condomínio Retiro das Pedras tem recebido adequações 

e atualizações constantes. Embora a quantidade de terrenos desocupados seja bem pequena, as 

normas de construção continuam bastante rígidas e a taxa de ocupação do terreno é de apenas 

35%. Há gabaritos de altura para lotes em aclive e declive e um monitoramento interno em 

termos de poda e corte de árvores, o que ocorre somente após a aprovação do setor de meio 

ambiente do condomínio e da Prefeitura de Brumadinho. As figuras 61,62 e 63 permitem 

visualizar a portaria de entrada, uma visão geral da paisagem rica em torno do condomínio e 

as trilhas para mountain bike usadas pelos moradores e visitantes. 

Todos os serviços necessários ao condomínio são prestados por moradores em 

sua maioria residentes no Jardim Canadá. O comércio mais reuqintado até então era suprido 

pelo BH Shopping, sendo que atualmente já está presente também na região do Jardim 

Canadá e em breve também no Centro de Compras do Condomínio Alphaville Lagoa dos 

Ingleses. 
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FIGURA 60 – FOTO AÉREA DO CONDOMÍNIO RETIRO DAS PEDRAS 

Extraído do site www.vistaerea.com.br/brumadinho acessado em 25.06.2001 

http://www.vistaerea.com.br/brumadinho
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FIGURA 61: PORTARIA DE ENTRADA CONDOMÍNIO RETIRO DAS PEDRAS 
Fonte: endereço eletrônico www. http://www.geocities.com/Colosseum/Park/8652/retiro.html acessado em 
18/03/2002 

 
FIGURA 62: VISÃO DO ENTORNO DO  CONDOMÍNIO RETIRO DAS PEDRAS 
Fonte: endereço eletrônico www. http://www.geocities.com/Colosseum/Park/8652/retiro.html acessado em 
18/03/2002 

http://www.geocities.com/Colosseum/Park/8652/retiro.html
http://www.geocities.com/Colosseum/Park/8652/retiro.html
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FIGURA 63: TRILHA DE MOUNTAIN BIKE JUNTO AO CONDOMÍNIO RETIRO DAS 
PEDRAS 
Fonte: endereço eletrônico www. http://www.geocities.com/Colosseum/Park/8652/retiro.html acessado em 
18/03/2002 

 

A situação do condomínio Retiro das Pedras é bastante peculiar. Embora faça 

parte do Município de Brumadinho, suas relações com o Jardim Canadá e com Nova Lima 

são bastante estreitas, uma vez que este bairro abriga hoje parte dos trabalhadores do 

condomínio, além dos serviços e comércio de apoio. Segundo o Sr. Cotta, as ações políticas 

do condomínio em suporte e apoio ao Jardim Canadá acontecem de forma intensa. A 

Associação de Moradores do condomínio já começou a se articular de forma a conseguir uma 

representatividade  inclusive em termos de cargos políticos. 

Para nossa análise final é importante destacarmos o Retiro das Pedras como 

empreendimento pioneiro na região em estudo, e, entre outros elementos continuar a exercer 

um papel de referência para os novos condomínios que vão surgindo. É o modelo de 

loteamento “fechado” básico tradicional que foi implantado e seguido por vários outros 

instalados na região até os dias atuais. É importante relatar ainda  que o Retiro das Pedras 

apresenta iluminação, rede de água e, inclusive, rede de esgoto, ao contrário da maioria, que 

utiliza o sistema de fossas sépticas. 

 

http://www.geocities.com/Colosseum/Park/8652/retiro.html
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6.3 - ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES 
 
 
 

O Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses é destacado como estudo de 

caso, por ser um exemplo das alterações espaciais ocorridas nesta região nos últimos tempos. 

O crescimento dos condomínios na região já era observado e a implantação dele fora 

comprovada através da avaliação da empresa interessada em sua instalação. A contra partida 

acaba sendo também imediata, pois gerou também em função da divulgação e da propaganda 

um despertar de interesse maior para a região.22  

O modelo de assentamento desenvolvido pelos seus empreendedores 

(Construtora Albuquerque, Takaoka S.A) já existe há mais de 25 anos no Brasil. Hoje existem 

os empreendimentos Alphavilles em São Paulo (Ribeirão Preto, Campinas e Barueri), na 

Bahia (Salvador), no Paraná (Curitiba, Maringá e Londrina), em Goiânia/GO e o Lagoa dos 

Ingleses em Minas Gerais. O mesmo conceito de empreendimento está implantado em Sintra 

e Cascais, em Portugal. Consiste em abrigar em um mesmo espaço, atividades diferentes. No 

caso específico do Alphaville Lagoa dos Ingleses, é o empreendimento de maior porte na 

América Latina. Foram distribuídas no empreendimento cinco áreas residenciais 

unifamiliares, uma área residencial multifamiliar de 139.744,50 m², um complexo comercial e 

um centro empresarial destinado à instalação de sedes de empresas. O projeto urbanístico do 

empreendimento foi desenvolvido pelo SWA Group, com sede em San Francisco/EUA e tem 

a assinatura, também, de outras três empresas: as brasileiras Edmundo Musa (Rio de Janeiro) 

e Pratec (Campinas) e a norte-americana Sandy & Babcock. Os empreendedores são a 

Alphaville Urbanismo S. A. e a Lagoa dos Ingleses Urbanismo S. A. com a parceria do Minas 

Tênis Náutico Clube, Colégio Pitágoras e Fundação Dom Cabral. A execução das obras durou 

cerca de 24 meses e o conjunto deverá abrigar uma população residente de 3.000 habitantes 

até  2005 e de 6.500 habitantes até 2010 segundo seus idealizadores. 

O Alphaville Center, onde se concentra o comércio e os serviços do 

condomínio como escritórios, consultórios etc., está projetado com 13.500 m2 de área em dois 

pavimentos para 100 salas e 128 lojas. As 102 “Town Houses” de 135 m2 e 175 m2, com dois 

ou três quartos e serviços de apart-hotel, ocupam uma área total de 49 mil m2 . A área 

                                                 
22 Buscamos para a composição deste estudo o texto explicativo do empreendimento acessado no endereço 
http://www.alphaville.com.br/versao_htm/lagoa_dos_ingleses/galeria.htm acessado em 10/03/2002 
 

http://www.alphaville.com.br/versao_htm/lagoa_dos_ingleses/galeria.htm
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empresarial e de serviços ocupa 190.504, 53 m² e a comercial e de serviços 99.318,60 m², 

contendo o total de 57 lotes com áreas 2.259,78 m² a 18.583,68 m². 

O setor de ensino compreende o Centro Alfa - Campus Aloysio Faria. O novo 

campus da Fundação Dom Cabral e o Colégio Pitágoras, com 33 mil m² e o setor de esporte e 

lazer, por conta do Minas Tênis Náutico, ocupam 117 mil m², contendo a lagoa de 200 ha, o 

Lake Front Parque de 6.000 m², o Belvedere de 5.000 m² e uma ciclovia de 3,5 km. O setor 

hoteleiro, contará com um Caesar Business que vai ocupar 6.500 m². 

Representa portanto este terceiro modelo de  ocupação bastante diferenciado 

dos demais e com isso, criando  novas relações de fluxo dos moradores com o espaço ao 

redor. A idéia de moradia com todos os serviços “à mão”, a necessidade cada vez menor de 

buscar qualquer tipo de produto ou serviço na cidade diverge bastante daquilo já descrito 

sobre os modelos tradicionais. Alia os serviços presentes no modelo do loteamento como o 

Jardim Canadá,  não deixando de apresentar a segurança e os confortos propiciados pelo 

modelo tradicional em termos de segurança, de portaria vigiada e também de padrão de 

construção. A parte comercial é aberta, não tem barreiras para o exterior, sendo acess’’ivel a 

qualque pessoa de outras localidades. Somente o acesso às áreas residenciais é restrito. 

Ressalta-se que no caso específico do Alphaville Lagoa dos Ingleses, existem normas em seu 

regulamento interno definindo inclusive o padrão de acabamento e o porte das construções em 

termos de tamanho, sendo por exemplo proibida a implantação de construções pré-fabricadas. 

Além disso, a regra de se entregar todos os lotes gramados e em condições de 

serem ocupados deixou de lado a relação de preservação do espaço natural existente como foi 

visto em outras situações no decorrer da identificação da região em outros loteamentos. As 

figuras 64 a 68 dão bem a noção da grandiosidade e da forma de ocupação trazida por este 

condomínio. A figura 69 apresenta uma planta geral do empreendimento.  
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FIGURA 64: VISÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO  
Fonte: endereço eletrônico http://www.alphaville.com.br/versao_htm/lagoa_dos_ingleses/galeria.htm 
 acessado em 18/03/2002 
 

FIGURA 65: DESTAQUE PARA CENTRO COMERCIAL E PRAÇA DE SERVIÇOS NA 
ENTRADA DO CONDOMÍNIO 
Foto do autor de JUL 2001 

http://www.alphaville.com.br/versao_htm/lagoa_dos_ingleses/galeria.htm
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FIGURA 66:  VISÃO GERAL DA LAGOA COM AS TOWN HOUSES AO FUNDO 
Foto do autor de JUL 2001 

 

 
FIGURA 67: VISTA DE UMA DAS AVENIDAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO 
Fonte: endereço eletrônico http://www.alphaville.com.br/versao_htm/lagoa_dos_ingleses/galeria.htm 
 acessado em 18/03/2002 

http://www.alphaville.com.br/versao_htm/lagoa_dos_ingleses/galeria.htm
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FIGURA 68: VISÃO GERAL COM DESTAQUE PARA AS GRANDES CONSTRUÇÕES E O 
ACESSO DA BR 356 
Fonte: endereço eletrônico http://www.alphaville.com.br/versao_htm/lagoa_dos_ingleses/galeria.htm 
 acessado em 18/03/2002 

http://www.alphaville.com.br/versao_htm/lagoa_dos_ingleses/galeria.htm
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FIGURA 69: PLANTA GERAL DO CONDOMÍNIO ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES  
Extraído do livro  Alphaville Lagoa dos Ingleses – 2000 

Dentro das considerações análises finais deste trabalho são tratadas as 

implicações e as novas relações criadas a partir da implantação de um empreendimento deste 

porte na região.  



 108 

7 – ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

• A região apresenta uma enorme riqueza em termos de vegetação. De acordo com a 

pesquisa, existem espécies vegetais únicas neste ambiente. Esta riqueza da flora e 

fauna deve ser objeto de estudo, antes que se amplie a sua devastação. 

• As riquezas do subsolo também são enormes (a região faz parte do quadrilátero 

ferrífero) e a sua exploração deve ser melhor monitorada e normatizada. 

• O grande atrativo da paisagem e um clima agradável se tornam elementos potenciais 

para a  instalação de moradias.  

• A infra-estrutura pré – existente  em termos de facilidade de acesso, estrutura viária e 

prestação de serviços na região são elementos preponderantes para a expansão urbana 

no local. O aspecto negativo fica por conta do fluxo de veículos, seja de carga ou 

particular, que vem crescendo na área. 

• O problema da integração entre a exploração mineral, a preservação ambiental, e o 

incentivo à urbanização é o grande desafio  a ser vencido na região. 

Estes cinco pontos principais constituem, a princípio, um entrave, quando 

conjugados. Em termos de ocupação urbana, é sabido que cada um dos loteamentos ou 

condomínios têm sua legislação e seu código de obras específico. No entanto, há que ser 

evidenciado ainda que cada um desses condomínios está atrelado à legislação do município a 

que ele faz parte e, sendo assim, as atuações dessas prefeituras municipais se tornam 

fundamentais em relação aos condomínios para que esta ocupação seja mais bem efetuada. 

Atualmente, em vários destes condomínios já se percebe uma preocupação maior com as 

regulamentações. 

Tomando como exemplo o Condomínio Aconchego da Serra, citado na 

identificação da região, viu-se que o loteamento foi implantado com as ruas calçadas com 

paralelepípedos e que, por opção, não foi disposta iluminação nas vias, mas somente nas 

residências. Por outro lado, os lotes foram entregues com sua vegetação original que 

teoricamente, deveria ser preservada ao máximo. Porém, como em diversos outros 

empreendimentos, as regulamentações e as obras acabam ocorrendo dissociadas e, muitas 

vezes no mesmo período, comprometendo as expectativas previstas. Neste condomínio, por 

exemplo, diversas construções burlaram as regulamentações, realizando desmatamentos e 
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agressões, não observando os afastamentos mínimos e gabaritos previstos entre outras 

irregularidades. 

Nos estudos de casos, foram avaliadas três situações distintas:  a primeira, do 

Jardim Canadá apresentando várias características negativas somadas, a Segunda, do Retiro 

das Pedras, caracterizado principalmente pelo pioneirismo e a terceira, o Alphaville, uma 

nova situação na região.  

No Jardim Canadá existem áreas diferenciadas em termos de ocupação onde 

ocorrem situações diversas. A falta de planejamento, o fato de existirem comunidades mais 

carentes, a falta de infra-estrutura e a falta de interesse do poder público fizeram, no início, do 

Jardim Canadá, um exemplo, em menor escala, de cidades mal administradas, onde o poder 

público desconsidera determinadas ocupações e só age quando os problemas decorrentes desta 

ocupação chegam ao seu limite. 

No Retiro das Pedras, sendo o mais antigo, alguns desses problemas ocorreram 

inicialmente, mas em menor escala, em virtude da ocupação rarefeita no início do 

empreendimento e, também em função do menor porte do empreendimento. Neste caso, as 

situações de conflito puderam ser mais bem monitoradas. A partir do momento em que se 

aprovou uma legislação que continua sendo ajustada, esses problemas puderam ser resolvidos 

adequadamente no contexto geral. Em se tratando de um loteamento fechado no molde 

tradicional e pioneiro na região, seu modo de ocupação, sua legislação interna e outras 

características se tornaram referência e nortearam a implantação de outros loteamentos no 

mesmo molde. Baseou-se na implantação de um clube, rodeado de lotes para casas de fim de 

semana sem nenhum tipo de serviço e comércio disponível.  

O Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses, apresenta uma experiência 

totalmente inovadora para a região. Uma ocupação comum em outros estados e países, mas 

inédita no Estado de Minas Gerais. Bastante planejada e controlada, não têm se deparado com 

os problemas descritos, mas convive com outras situações também inéditas como a aceitação 

do modelo, o próprio porte do empreendimento e as dificuldades iniciais em diversos pontos 

até estar totalmente ou bastante ocupado. 

Analisando a ocupação em áreas de loteamentos fechados sob a ótica do 

morador, destaca-se , segundo Geraldo Serra (1987), as adaptações do espaço como símbolos, 

os quais trazem para o morador algo que o remete a uma condição agradável. Esta busca de 

símbolos se torna um fator preponderante no comportamento dos moradores dos condomínios 

da área em estudo, ou seja, estes moradores estão buscando no local principalmente aquelas 
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lembranças da vida interiorana e tranquila, o fogão à lenha, a natureza e a qualidade de vidas 

das velhas fazendas mineiras, ou mesmo a organização e o planejamento das cidades sem a 

violência e as mazelas da vida nas grandes cidades. 

Além das considerações já feitas sobre especulação imobiliária e vantagens da 

infra-estrutura, existem tendências de comportamento conforme descrito por Ferraz (1997) no 

início deste trabalho. 

Considera-se que os problemas de viver em um grande centro e todos os seus 

desdobramentos estão trazendo novas formas de comportamento. O desejo de retornar às 

características da vida interiorana, a calma, a tranqüilidade, o contato com a natureza, 

perdidas em meio à vida cotidiana da grande cidade, funcionam como chamarizes para as 

áreas de loteamento fechado. No caso de Belo Horizonte, especialmente na região em estudo, 

pelas qualidades ambientais e naturais, o que vem acontecendo, no entanto, é a tentativa e a 

busca deste anseio. Porém, nem sempre é tão acessível dentro da infra-estrutura atual, porque 

se procura aliar a calma e a tranqüilidade às comodidades da vida moderna, ou seja, as 

pessoas não querem abrir mão das tecnologias e dos confortos oferecidos nas áreas das 

grandes cidades. 

Este possível conflito de interesses entre conforto, qualidade de vida e natureza 

deve ser encarado pelos envolvidos no processo de implantação dos condomínios de maneira 

que os mesmos possam atender a este anseio do morador sem prejudicar ou causar danos 

irremediáveis ao meio ambiente e ao ecossistema local. O desejo de uma vida tranqüila se 

reforça ainda mais em relação a problema crucial hoje em nossa sociedade, que é questão da 

segurança. Nesta análise, este é também um fator essencial para justificar e caracterizar parte 

desta tendência de crescimento da região, ligando-a à escalada da violência e da segregação 

urbana, já tratada neste trabalho. 

Nesse contexto, os condomínios se tornaram uma opção para aqueles que 

procuram uma condição diferenciada de moradia e trouxeram consigo alterações de costumes 

para os moradores locais  e alterações  e espaciais para as regiões em que se instalam. 

No caso específico deste estudo, todas estas alterações podem ser percebidas 

no incremento do comércio e da prestação de serviços do Jardim Canadá. O aumento no 

número de bares e restaurantes ao longo do trecho também dá suporte a estas modificações. 

Analisando o Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses, esta modificação se 

torna mais gritante, especialmente pelo perfil do loteamento. 
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Até então, tínhamos condomínios com uma infra-estrutura mais simples: lotes, 

arruamento e clube campestre. Os serviços (compras, primeiras necessidades, etc.) eram 

somente viabilizados via BH Shopping ou mesmo em Belo Horizonte. No entanto, o Centro 

de Serviços do Alphaville, quando em funcionamento pleno, poderá vir a alterar certos fluxos 

e se tornar o novo ponto de referência em termos de comércio e serviços para a região. 

Para o próprio condomínio Alphaville, a sua grande diferença é a filosofia de 

auto suficiência para seus moradores, oferecendo uma gama de opções que vai desde 

supermercados a escolas, faculdades, clube, escritórios e consultórios. É uma nova forma de 

se viver na região ainda acostumada aos modelos antigos. Veremos com isso, possivelmente, 

este novo centro atendendo também os condomínios dos arredores. 

Sobre esta opção de vida algumas considerações ainda merecem ser colocadas. 

A revoada para as áreas suburbanas têm o fôlego de uma verdadeira 
revolução de costumes”.(...)A fuga da classe média para as 
proximidades dos centros urbanos é um fenômeno que deve continuar 
crescendo por pelo menos uma década”. Palavras do geógrafo Paulo 
Roberto Moraes da PUC- SP(...)Os condomínios estão instalados 
entre 5 e 40 quilômetros de um grande centro urbano.(...)A expansão 
dos condomínios é daqueles casos em que uma coisa puxa a outra. 
Mais empresas de serviços e alta tecnologia começaram  a ser 
instaladas no entorno das cidades.(...)Atrás dos moradores de classe 
média seguiram prestadores de serviços, da videolocadora ao 
entregador de pizza, prédios de escritórios e boas escolas. .(Revista 
VEJA 15/05/2002) 

 

Mudar para os subúrbios continua a ser uma decisão que envolve alto risco de 

arrependimento. Ao lado do barulho e da confusão, a vida na cidade tem comodidades com as 

quais o loteamento distante  não pode competir. Sobretudo aquele famoso “tudo à mão”. 

 Já quem vive longe, depende do automóvel para tudo. O trabalho, a escola das 

crianças e o supermercado podem estar a quilômetros do condomínio.  

A tabela 06 extraída da Revista Veja lista algumas vantagens e desvantagens 

de se morar em condomínios. 

Estes dados comparativos de vantagens e desvantagens listados na reportagem 

podem ser analisados mais criteriosamente no caso específico da região em estudo. Algumas 

das desvantagens como a falta de bares e restaurantes próximos, a favelização ao redor e o 

congestionamento na BR-040 são fatores que não se enquadram na realidade da região em 

questão.  
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Foi possível constatar através do trabalho de campo e dos levantamentos que o 

Jardim Canadá pode ser considerado o primeiro dos loteamentos (mesmo assim parte dele) 

que estaria passível de uma favelização pela inexistência de um controle maior por parte do 

poder público. Já existem casos de invasão e de ocupações irregulares. O temor de uma 

favelização ao redor do Alphaville, especialmente quando este estiver totalmente ocupado, foi 

levantado pela empresa empreendedora, mas o fato das áreas ao redor pertencerem ao próprio 

condomínio e às mineradoras, dificultam esta possibilidade. 

TABELA 06: VANTAGENS E DESVANTAGENS DE SE VIVER EM UM CONDOMÍNIO 
FECHADO. 
 

VALE A PENA MORAR EM CONDOMÍNIO? 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Os muros que cercam o condomínio e os 
guardas rondando as ruas internas 24 horas 
por dia são uma garantia de segurança para 
os moradores. 

O morador precisa de carro para tudo.Além 
do incomodo, é preciso pensar no custo de 
manutenção e de combustível. 

As casas não têm muros na frente, os 
terrenos são espaçosos e há fartura de áreas 
verdes. 

Existe o risco diário de congestionamento na 
estrada que fica lotada nas vésperas de 
feriados 

As crianças podem brincar na rua sem o 
risco de assaltos. 

Não há bons restaurantes ou barzinhos 
próximos para ir a noite 

Os condomínios dispõem de quadras 
esportivas, salões de festas e piscinas. 
Muitos têm clubes recreativos, academias de 
ginástica e transporte escolar. 

E preciso mais de um carro na garagem. 
Alguns lugares de difícil acesso exigem 
veículos potentes. 

Os vizinhos possuem condições financeiras 
similares e geralmente o mesmo grau de 
escolaridade. 

Encontram-se poucas opções de lazer para 
adolescentes. Os pais se tornam motoristas 
particulares dos filhos 

Um terreno custa em média 30% menos que 
um similar dentro da cidade. Em São Paulo, 
a diferença chega a 50% 

Se não conseguem sair do condomínio, os 
garotos bebem e fazem arruaça. Alguns 
pegam os carros dos pais e apostam corridas 
nas ruas 

A taxa de condomínio é baixa se comparada 
à cobrada nos edifícios de classe média. 

Ao completarem 18 anos, os jovens 
começam a dirigir e enfrentar rodovias 
perigosas. 

Muitas estradas passaram por melhorias 
recentemente. Isso facilitou o acesso aos 
condomínios. 

Os condomínios costumam ter nos arredores 
bairros muito pobres e, em alguns casos, 
favelas. 

Fonte: Revista Veja. Rio de Janeiro: Editora Abril, ed. 1751, ano 35, n0.19, pg. 94 a 101. 15 
de maio de 2002. 

 

Analisando o quadro apresentado na Tabela 06, vale comentar que para esta 

região, a questão da segurança ainda não foi considerada prioritária. Felizmente, até o 

momento, não ocorrem muitos casos de assaltos e violência na região. 
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O principal problema realmente, é o convívio na BR-040 dos carros 

particulares e dos caminhões transportando minério. Apesar de não ocorrer congestionamento, 

o problema se dá em função dos acidentes causados em função deste convívio. 

Sobre este aspecto, é importante destacar que, com o adensamento do 

Belvedere III e a ocupação dos Bairros Vale do Sereno e Vila da Serra, pertencentes ao 

município de Nova Lima, a saída de Belo Horizonte até o trevo do BH Shopping tem  sido 

comprometida com um fluxo bem mais intenso de veículos. A ocupação destes bairros, 

principalmente por instituições de ensino superior (FUMEC, Isabela Hendrix, Milton 

Campos, etc.), hospitais e escritórios de grandes empresas, alterou a direção do fluxo de 

veículos nesta região. Os moradores dos condomínios têm se deslocado neste sentido também 

pra estudar e trabalhar. Assim sendo, também se incluem no fluxo, os veículos do trecho 

relativo ao acesso ao Anel Rodoviário que no sentido Rio de janeiro - Belo Horizonte fica 

anterior ao trevo do BH Shopping. Dentro desta dinâmica de deslocamento está também o 

trânsito dos caminhões das mineradoras. No trecho do trevo do Anel Rodoviário, do Viaduto 

da Mutuca até o Trevo de Ouro Preto, e mesmo até a região de Água Limpa, esta convivência 

não tem sido tão fácil. Têm sido registrados desde pequenos prejuízos como quebras de pára-

brisas, até acidentes mais graves envolvendo caminhões e carros de passeio. É importante 

ressaltar portanto, os problemas referentes à convivência na BR-040 de caminhões das 

mineradoras e carros particulares. Não há segurança e nenhum tipo de fiscalização. Os 

caminhões transitam sem nenhum tipo de proteção para a carga e, em função de trechos em 

estado precário, os mesmos vão deixando cair a carga pela estrada, o que muitas vezes 

provoca acidentes e prejuízos aos motoristas de carros particulares. 

O posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal está desativado e, com 

exceção dos radares móveis dispostos neste trecho para angariar multas, não há  nenhum tipo 

de fiscalização mais intensiva para garantir e melhorar  as condições de segurança do 

transporte de carga. Somando-se estes fatores à deficiência na qualidade e conservação da 

estrada, acaba-se  por criar uma situação bastante delicada e com um alto grau de 

periculosidade e risco. 

 Existem projetos que visam a privatização da BR-040 neste trecho e a 

cobrança de pedágio. Este fato já começa a mobilizar as associações de moradores dos 

condomínios, pois a princípio, estes estariam sujeitos ao pagamento de pedágio diário ao irem 

para o trabalho e ao retornarem, assim como já acontece em alguns condomínios de São 

Paulo. Está sendo estudada a criação de vias marginais que possam receber o fluxo dos 
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caminhões separando-os dos carros particulares. Um exemplo já em prática pode ser 

observado no acesso a Macacos. A MBR (Minerações Brasileiras Reunidas) modificou a 

estrutura viária local tentando viabilizar um trânsito mais seguro para seus caminhões e, em 

conseqüência, para os outros usuários do trecho. O mesmo pode ser dito sobre a circulação de 

veículos pesados da MBR nos condomínios Vale do Sol, Morro do Chapéu e Pasárgada, onde 

já existem vias exclusivas para os caminhões e outras para os carros de passeio. Estas vias 

marginais, no entanto, poderiam vir a funcionar como opções, caso o pedágio venha a ser 

cobrado. 

Pretende-se que a organização e as análises deste trabalho de pesquisa, bem 

como o levantamento destas informações constitua algo mais prático e se torne um 

instrumento capaz de oferecer alguma forma de contribuição para o desenvolvimento e 

compreensão da área em estudo. 

Neste trabalho de caracterização da área, adentramos em diversas áreas de 

conhecimento e construímos um panorama bastante ampliado da área em questão. 

É conveniente, inicialmente, destacar as principais abordagens deste trabalho:  

• Os modelos de ocupação existentes e em desenvolvimento 

• As alterações no meio ambiente em função das mineradoras e dos loteamentos; 

• As tendências de crescimento urbano; 

• Os fatores que  têm levado aos moradores à busca pela região; 

• A falta de planejamento integrado entre os municípios; 

• Os fluxos e acessos em relação ao trânsito da BR-040; etc. 

Nos últimos 30 anos, o que tem sido presenciado, é uma completa modificação 

na paisagem da região. Áreas antes intocadas ou somente alcançadas por trilheiros ou 

aventureiros, regiões de difícil acesso, de vegetação rica e de extrema importância para o 

abastecimento de água da capital, hoje estão ocupadas por diversos loteamentos, exploradas 

por  mineradoras, devastadas por queimadas, transformadas em áreas de lazer ou prática de 

esportes. 

Apesar de alguns avanços como a criação da APA-Sul e de algumas reservas 

ecológicas pelas mineradoras e a criação de parques ecológicos de preservação permanente, o 

grande desafio é a conscientização de todos os usuários para uma utilização mais racional da 
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área e um equacionamento entre desenvolvimento e progresso urbano e a preservação 

ambiental. 

Para tanto, se torna essencial a atuação integrada dos órgãos planejadores 

municipais, órgãos de fiscalização estadual, associações de moradores e mineradoras a fim de 

se elaborar um Plano Diretor para área, com vistas a uma efetiva concretização. 

Além dessas atuações conjuntas, a administração interna de cada um dos 

loteamentos também deve ser trabalhada no sentido de aprimorar e adequar seus respectivos 

códigos de obras e posturas, às novas exigências ambientais. 

A busca pela qualidade de vida deve ser proporcionada começando por um 

canteiro de obras mais ecologicamente correto, passando pela qualidade da construção e do 

sistema construtivo, envolvendo as relações casa, condomínio, moradores, paisagem, ou seja, 

contextualizando todo os envolvidos no uso do espaço. 

É preciso uma fiscalização mais rígida, principalmente no que diz respeito ao 

desmatamento, ao corte de árvores, afastamentos e preservação de nascentes. Dentro deste 

aspecto vale reafirmar a  adequação dos códigos de obra e postura do condomínio. 

Um ponto curioso, é que, em muitos condomínios da região, os projetos 

arquitetônicos das residências são primeiramente analisados e aprovados pela direção de obras 

deste condomínio para só depois passar a ser do conhecimento da prefeitura responsável. Ou 

seja, se o projeto não tiver sido aprovado pelo condomínio, mesmo que este atenda as normas 

municipais, não é nem sequer aceito pela Prefeitura. 

Casos como este, apresentam vantagens e desvantagens. Um condomínio com 

uma legislação mais rígida procura evitar certos problemas e deficiências de fiscalização dos 

órgãos públicos. Por outro lado, evidencia uma inversão de valores e de poder, onde a 

entidade máxima municipal, a Prefeitura, acata as normas de uma associação de moradores 

como um bairro de cidade. Este acordo vem ocorrendo na maioria dos condomínios, sejam 

estes pertencentes a Nova Lima, Brumadinho ou Itabirito. 

Os estudos de impacto ambiental pesquisados, realizados pelas mineradoras e 

pelos condomínios em fase de implantação relatam ainda, a modificação do ambiente com 

relação às condições de sobrevivência dos animais e plantas da região. 

No caso específico dos condomínios, a legislação interna deve ser mais 

atrelada e integrada às regulamentações estaduais e municipais e, na medida do possível, 

serem até mais rígidas principalmente nos quesitos relacionados ao meio ambiente. 
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Quando se fala sobre loteamentos fechados, a análise pode ser feita em duas 

escalas: a macro (se referindo à sua implantação) e a micro (as construções e equipamentos 

urbanos que vão caracterizá-lo). Alguns dos condomínios existentes já possuem uma 

legislação, código de obra, Lei de Uso e Ocupação bastante desenvolvida e amplamente 

respeitada. Outros, no entanto, ainda estão passando por adaptações. 

A escolha do modelo de ocupação se dá pelo empreendedor em função, 

principalmente do retorno financeiro que poderá vir a ter. Além disto, a disponibilidade de 

recursos para criar a infra-estrutura também é outro fator primordial. 

Os modelos distintos encontrados refletem exatamente este perfil à medida que 

quanto maior a infra-estrutura e a sofisticação do loteamento são proporcionais as 

complexidades da sua implantação. A convivência e a existência hoje, de modelos distintos 

têm propiciado uma interação que criou toda a dinâmica de fluxos e de trânsito da região. 

Os loteamentos abertos funcionam como centros de prestação de serviços e 

moradia para aqueles que trabalham nos loteamentos fechados do modelo tradicional  e o 

Alphaville Lagoa dos Ingleses como nova referência em termos de fluxo para a região e de 

centralizador em breve de serviços mais requintados e outras funções básicas ainda supridas 

somente pelo grande centro como escolas e universidades e hipermercados tende a modificar 

bastante a rotina da região. 

Já a questão do controle sobre a mineração na região, é bem mais complexa. 

Envolve órgãos de vários níveis, inclusive federal, sendo que sua convivência com os 

loteamentos tem sido algo negociado principalmente pelas associações de moradores. 

Os indicativos são de que a região venha a ser ocupada cada vez mais e os 

problemas e os conflitos listados tendam a se agravar. No entanto, existe uma maior 

conscientização daqueles que vem ocupando a região em termos de preservação e isto pode 

resultar em uma consciência mais harmônica com o meio ambiente. 

A expectativa, portanto, é que, sendo regulamentada e efetivamente cumprida a 

legislação da APA - Sul e havendo um planejamento integrado entre os municípios, passe a 

ser viabilizada uma ocupação mais racional para a região. 

Espera-se que todo o levantamento realizado por este trabalho se torne uma 

ferramenta de auxílio para futuros trabalhos na região. 
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ANEXO  

ASPECTOS LEGAIS E 
INSTITUCIONAIS 

 

São apresentados neste anexo, os levantamentos da legislação relativos à área 

em estudo em termos ambientais e de implantação de loteamentos urbanos. Este anexo foi 

extraído e adaptado do Relatório de Impacto Ambiental do Condomínio Alphaville Lagoa dos 

Ingleses elaborado pela BRANDT Meio Ambiente em 1996. 

INTRODUÇÃO  
 

A figura jurídica das Áreas de Proteção Ambiental -APAs -foi introduzida na 

legislação pela lei n° 6..902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a criação de Estações 

Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental.  

A Lei 6.902/81, que trata das Estações Ecológicas e das Áreas de Proteção Ambiental 

-APAS, estabeleceu no seu artigo 90 quais são as limitações administrativas ao direito 

de propriedade nas Áreas de Proteção Ambiental.  

De acordo com aquela norma legal, estas atividades se restringem as seguintes:  

Art. 90 -Em cada área de proteção ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem 

o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou 

proibindo:  

a) A implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de 

afetar mananciais de água;  

b) A realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas 

importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;  

c) O exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou 

um acentuado assoreamento das coleções hídricas:  



 122 

d) O exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras 

da biota regional. 

Complementando a legislação que rege as Áreas de Proteção Ambiental o 

Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990, revogando o Decreto n° 88.351, de 1° de junho de 

1983, regulamentou a Lei 6.902/81 e determinou no seu artigo 29 que: "O Decreto que 

declarar a Área de Proteção Ambiental mencionará a sua denominação, limites geográficos, 

princípios objetivos e as proibições e restrições de uso dos recursos ambientais nela contidos".  

A Resolução n° 10, de 14 de dezembro de 1988, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente -CONAMA, complementou, ainda, o quadro jurídico sobre as Áreas de 

Proteção Ambiental -APAS estabelecendo que:  

• As APAS terão sempre um zoneamento ecológico-econômico (art. 2°).  

• Este zoneamento ecológico-econômico deverá estabelecer normas de uso, de acordo 

com as condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, agropastorais, extrativistas, 

culturais e outras (parágrafo único do art. 2°).  

• Todas as APAS deverão ter "Zona de Vida Silvestre" nas quais será proibido ou 

regulado o uso de sistemas naturais. (art. 4°).  

• Serão considerados como Zona de Conservação da Vida Silvestre as áreas nas quais 

poderá ser admitido um uso moderado e auto sustentado da biota, regulado de modo a 

assegurar a manutenção dos ecossistemas naturais (parágrafo 2° do art. 4°).  

• As Reservas Ecológicas públicas ou privadas, assim consideradas de acordo com o 

Decreto Federal n° 89.336 de 31/01/84, e outras áreas com proteção legal equivalente, 

existentes em território das APAS, constituirão as Zonas de Vida Silvestre. Nelas 

serão proibidas as atividades que importem na alteração antrópica da biota. (parágrafo 

10 do art. 4°).  

Obs.: A figura jurídica das Reservas Ecológicas foi introduzida pela Lei 6.938/81. O artigo 18 

desta lei estabeleceu que "são transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a 

responsabilidade da SEMA, as florestas e as demais formas de vegetação natural de 

preservação permanente, relacionadas no art. 2° da Lei 4.771, de 15/09/65 -Código Florestal, 

e os pousos das aves de arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados 

pelo Brasil com outras nações".  
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O Decreto n° 89.336, de 31/01/84, reafirmou, no seu art. 10 que, são 

consideradas Reservas Ecológicas as áreas de preservação permanente mencionadas no art. 18 

da Lei n° 6.938/81, bem como as que forem estabelecidas por ato do Poder Público.  

Portanto, em razão destes dispositivos legais, as Reservas Ecológicas deverão 

constituir as Zonas de Vida Silvestre nas áreas das APAS. As áreas de Reservas 

Ecológicas previstas no art. 18 da Lei n° 6.938/81 são aquelas descritas no art. 2° da 

Lei 4.771/65 -Código Florestal, ou seja:  

Art. 2° -Considera-se de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas:  

a) Ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima seja:  

1) de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez metros) 

de largura;  

2) de 50 m (cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

m (cinqüenta metros) de largura;  

3) de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50 m (cinqüenta 

metros) 200 (duzentos metros) de largura; ,.  

4) de 200 m (duzentos metros) para os cursos d'água que tenham 200 (duzentos) a 

600 m (seiscentos metros) de largura;  

5) de 500 m (quinhentos metros) para os cursos d'água que tenham largura 

superior a 600 m (seiscentos metros);  

b) Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;  

c) Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamamos olhos d'água, qualquer que 

seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros) de 

largura;  

d) Do topo de morros, montes, montanhas e serras;  

e) Nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a  100% na 

linha de maior declive;  

f) Nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  
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g) Nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca Inferior a 100 m (cem metros) em projeções horizontais;  

h) Em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos metros), qualquer que seja a vegetação.  

Parágrafo único -No caso de áreas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros 

urbanos definidos por lei municipal e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em 

todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de 

uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.  

(Art. com redação dada pela Lei n° 7.803, de 18/07/89)  

• Nas APAS onde existam ou possam existir atividades agrícolas ou pecuárias deverá 

haver "Zona de Uso Agropecuário "nas quais serão proibidos ou regulados os usos e 

práticas capazes de causar sensível degradação do meio ambiente (art. 5°).  

• Nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado numa APA, sem a prévia 

autorização de sua entidade administradora, que exigirá: (art. 8°).  

a) Adequação com o zoneamento ecológico-econômico da área; b) Implantação 

de sistema de coleta e tratamento de esgotos;  

b) Sistema de vias públicas sempre que possível e curvas de nível e rampas 

suaves com galerias de águas pluviais;  

c) Lotes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo menos 

20% (vinte por cento) da área do terreno;  

d) Programação de plantio de áreas verdes com o uso de espécies nativas;  

e) Traçado de ruas e lotes comercializáveis com respeito à topografia com 

inclinação inferior a 10% (dez por cento).  

Nos loteamentos rurais, os mesmos deverão ser previamente aprovados pelo INCRA e pela 

entidade administradora das APAs (art. 9°).  

É importante também observar as definições da lei florestal de Minas Gerais e seu decreto 

regulamentador (Lei Estadual n° 10.561/91 e Decreto n° 33.944/92), citadas a seguir:  

Art. 7° -São consideradas Áreas de Preservação Permanente, as florestas e demais formas de 

vegetação situadas:  

II -Ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto, cuja largura 

mínima, em cada margem, seja de:  
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a) 30 m (trinta metros) para cursos d'água com menos de 10 metros de largura;  

b) 50 m (cinqüenta metros) para os cursos d'água de 10 m a 50 m (dez a cinqüenta 

metros) de largura;  

c) 100 m (cem metros) para cursos d'água de 50 m a 200 m (cinqüenta a duzentos 

metros) de largura;  

III -Ao redor das lagoas ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde o seu nível mais 

alto, medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja  

de:  

a) 100 m (cem metros) para os que estejam em área rural, exceto os cursos d'água com 

até 20 ha (vinte hectares) de superfície, cuja faixa marginal seja de 50 m (cinqüenta 

metros);  

b) 100 m (cem metros) para as represas hidrelétricas. Várias represas se enquadram na 

primeira hipótese, tais como Represa Capitão da Mata, Represa Lagoa Grande ou Inglesa, 

Represa da Codorna e Represa Rio das Pedras.  

IV -Nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja 

a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros) de largura;  

V -No topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação em relação à base;  

VI -Nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 100% (cem por cento) ou 450 

(quarenta e cinco graus), na sua linha de maior declive;  

IX -Em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros) qualquer que seja a vegetação;  

X -Em ilha, em faixa marginal além do leito maior sazonal, medido horizontalmente, de 

acordo com a inundação do rio e: na ausência desta, de conformidade com a largura mínima 

de Preservação Permanente exigida para o rio em questão;  

"$ 20 Cosideram-se, ainda, de Preservação Permanente, quando declaradas por ato do Poder 

Público, as florestas e demais formas de vegetação naturais destinadas a:  

1. Atenuar a erosão;  

2. Formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e ferrovias;  

3. Proteger sítio de excepcional beleza, de valor científico ou histórico;  

4. Asilar populações de fauna ou da flora raros e ameaçados de extinção; (...)  
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5. Assegurar condições de bem-estar público;  

6. Outras consideradas de interesse para a preservação dos ecossistemas".  

"$ 30 -A utilização de áreas de Preservação Permanente ou de espécies nelas contidas só será 

permitida mediante prévia autorização do órgão competente, nas seguintes hipóteses:  

1. No caso de obras, atividades, planos e projetos de utilidade pública ou de . interesse 

social, mediante projeto específico;  

2. Na extração de espécies isoladas, mediante laudo de vistoria técnica que comprove 

riscos ou perigo iminente, obstrução de vias terrestres ou pluViais, bem como para fins 

técnicos-científicos, estes mediantes projetos apreciados pelo órgão competente;  

3. Para o aproveitamento de árvores, de toras ou de material lenhoso, sem prejuízos da 

conservação da floresta, com licença específica concedida pelo órgão competente".  

Além das questões relativas às APAs, deve-se levar em consideração que a 

elaboração de Estudo de Impacto Ambiental -ElA é exigência legal para o licenciamento de 

atividades modificadoras do Meio Ambiente.  

O loteamento de área superior a 1.000.000,00 m2 constitui atividade incluída 

entre aquelas cujo licenciamento depende da apresentação dos estudos de impacto ambiental. 

(destaque nosso) 

A legislação que trata desta matéria compreende normas jurídicas emanadas da 

União e dos Estados Membros, tendo em vista a competência prevista na Constituição 

Federal.  

Ainda, de acordo com o texto constitucional, a União Federal reserva para si a 

competência privativa de legislar em algumas matérias, como por exemplo, desapropriação 

(CF, art. 22, 11).  

Dentro, ainda, da técnica utilizada pela Constituinte na distribuição da 

competência, foi atribuída a União, aos Estados e ao Distrito Federal, com exclusão do 

Município, a competência para legislar sobre algumas matérias, dentre as quais se destacam:  
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Art. 24 Inciso VI -florestas, caca, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;  

Inciso VII -proteção ao patrimônio, histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;  

Inciso VIII -responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

No âmbito da legislação concorrente, o que sucede com o previsto no artigo 

supra mencionado, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais, podendo os 

Estados legislar complementarmente.  

Caso não existam normas federais sobre essas matérias, os Estados exercem a 

competência legislativa plena.  

Além dessa repartição constitucional de competências, foram atribuídas pelo 

artigo 23 da Constituição Federal algumas obrigações em comum entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, das quais se destacam:  

Inciso III -proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  

Inciso IV -proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas:  

Inciso VII -preservar as florestas, a fauna e a flora:  

Inciso IX -registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.  

Por essa norma constitucional, o Município possui o dever de proteger o meio 

ambiente, dentre outras obrigações e, como somente pode impor aos administrados normas de 

conduta através da lei, decorre a sua competência para legislar sobre essa matéria.  

LEI N° 6.766, DE 19/12/79, QUE DISPÕE SOBRE O 
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO  

 

O loteamento ou o parcelamento do solo urbano é disciplinado pela Lei n° 

6.766, de 19.12.79.  

Essa lei estabeleceu restrições no parcelamento do solo, tendo em vista o 

interesse público e a proteção de mananciais e o do patrimônio cultural, histórico, paisagístico 

e arqueológico.  
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Em razão dessas normas legais, não é permitido o parcelamento do solo:  

i. em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 

providências para assegurar o escoamento das águas;  

ii. em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 

pública, sem que sejam previamente saneados;  

iii. em terrenos com declividade igualou superior a 30% (trinta por cento), 

salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;  

iv. em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;  

v. em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 

condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.  

Nos termos do artigo 13 da Lei n° 6766/79, depende de exame e anuência 

prévia dos Estados a aprovação de loteamentos ou desmembramentos nas seguintes 

condições.  

I. quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais 

ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por 

legislação ambiental;  

II. quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município ou 

que pertença a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações 

urbanas, definidas em lei estadual ou federal;  

III. quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m2 (um milhão de metros 

quadrados).  

Parágrafo único -no caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município 

integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto 

caberão à autoridade metropolitana."  

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

A Constituição Estadual  

A Constituição do Estado de Minas Gerais, publicada em 21 de setembro de 1989, 

prevê que é competência do Estado proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora e legislar sobre as 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
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naturais, proteção do ambiente e controle da poluição (incisos V e XV do art. 10 e 

incisos VI e VII do artigo 11).  

Essa Constituição consagrou uma Seção de seu texto à questão ambiental (Seção VI), 

onde foi assegurado ao cidadão o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Ao Estado foi atribuído proteger a flora e a fauna, a fim de assegurar a 

diversidade das espécies e dos ecossistemas e a preservação do patrimônio genético e, 

ainda, exigir prévia anuência do órgão estadual de controle e política ambiental, para 

inicio, ampliação ou desenvolvimento de atividades capazes de causar degradação 

ambiental.  

Essa anuência do órgão institucional do Meio Ambiente, consubstanciada no 

instrumento da "Licença", deverá ser, segundo a Constituição Estadual, precedida de estudo 

prévio de impacto ambiental, caso a atividade a ser licenciada seja potencialmente causadora 

de significativa degradação do Meio Ambiente (artigo 214).  

A Carta Constitucional do Estado de Minas Gerais ampliou a limitação 

imposta pela Constituição Federal quando, em seu artigo 214, parágrafo 14, determinou a 

obrigatoriedade de recuperar o meio ambiente para todo aquele que explorar recursos 

ambientais, compreendendo-se ai, não apenas os recursos minerais mas, também, o ar, a água 

a flora a fauna e o solo.  

Lei N° 7.772, de 08/09/80 e Decreto N° 21.228, de 10/03/81, com Redação Modificada 

pelo Decreto N° 32.566/91.  

Trata-se da lei ambiental básica do Estado de Minas Gerais. Dispõe sobre a 

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.  

Atribui competência ao Conselho Estadual de Política Ambiental -COPAM, 

órgão Colegiado integrado por representantes do Governo e da Sociedade Civil para, dentre 

outras atribuições, autorizar a implantação e operação de atividade poluidora ou 

potencialmente poluidora; aplicar as penalidades por infrações a seus dispositivos e formular 

normas técnicas e estabelecer padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.  

O órgão executivo do COPAM é a Fundação Estadual do Meio Ambiente -

FEAM, que também exerce as funções de secretariar o Conselho.  

Nesta lei ordinária está prevista a obrigatoriedade de estudo de impacto 

ambiental para o licenciamento de fonte de poluição.  
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A Lei n° 7.772/80 foi regulamentada pelo Decreto n° 21.228, de 10 de março 

de 1981. Nos termos da nova redação conferida a esse regulamento pelo Decreto n° 32.566, 

de 4.3.91, os pedidos de licenciamento deverão ser analisados em prazos entre 30 e 90 dias, 

de acordo com o porte e o potencial poluidor da atividade. O prazo é contado da data de 

apresentação do requerimento acompanhado dos documentos necessários e prorrogável, a 

critério do Presidente do COPAM por trinta dias.  

 

Decreto n° 35.624, de 8.6.94 -Cria a APA/SUL na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte  

A área em estudo deste trabalho, está situada dentro dos limites da APA SUL 

RMBH, criada pelo Decreto Estadual n° 35.624, de 8.6.94. Ao instituir a APA SUL o referido 

Decreto não definiu o zoneamento econômico- ecológico da área mas estabeleceu o prazo de 

dezoito meses, a partir da data de sua publicação para essa definição.  
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