
Operação Urbana Nova BH



A Operação Urbana e a Conferência Municipal de Política Urbana

• III Conferência Municipal de Política Urbana (2009)

O processo de desenvolvimento e aprovação da Operação Urbana Nova 

BH é baseado nas deliberações da última Conferência de Política Urbana 

(propostas 15, 17, 18 e 19 do Grupo I) posteriormente incorporadas à

legislação urbanística municipal por meio da Lei nº 9.959/10), objeto de 

debate e aprovação da população de Belo Horizonte. 

• A recuperação da mais-valia fundiária

A apresentação da Operação Urbana, atende, portanto, a um interesse 

público manifestado na última Conferência. A PBH cumpre sua obrigação 

utilizando o instrumento como uma forma importante de recuperação do 

valor investido pelo poder público.



• Projeto Nova BH: 
Operação Urbana
Consorciada dos 
Corredores Antônio 
Carlos–Pedro I e   
Leste–Oeste.

• Um projeto que 
promoverá o 
desenvolvimento 
urbano sustentável de 
quase 25 km2 da 
cidade.



OUC Antônio Carlos–Pedro I / Corredor Leste–Oeste – Setores

Parque do Brejinho / Pampulha

Requalificação do Entorno da 
Estação Vilarinho

Corredor Verde

Parque Lagoa do Nado/
Parque Lareira 

Pólo de Serviços

Avançados São Francisco

Tecelões / Nova Cachoeirinha

Corredor Verde Oeste

Parque Bacia do Calafate

Central

Parque Linear Leste

Revitalização da Lagoinha



Características do território:

Delimitação: 58 bairros

População: 170 mil habitantes

Densidade: 6.800 hab/km2

Densidade (BH): 7.200 hab/km2



Estruturais

• Permitir que a Prefeitura direcione o crescimento da cidade para áreas com melhor 

infraestrutura viária e capacidade de transporte;

• Criar novos centros de serviços e comércio na cidade para reduzir a necessidade de 

deslocamentos das pessoas e desafogar o trânsito da cidade;

• Garantir a geração de mais espaços livres de uso público e de mais investimentos 

urbanísticos, ambientais e sociais para a cidade.

Objetivos do Projeto Nova BH



Objetivos do Projeto Nova BH

Socioambientais

• Qualificar a infraestrutura urbana das vilas e aglomerados e promover condições para a 

construção de habitação de interesse social;

• Promover a qualificação urbanística e a promoção do patrimônio cultural em áreas de 

importância histórica para a cidade;

• Implantar novos equipamentos de educação, saúde, cultura, lazer e assistência social;

• Criar novas áreas verdes e expandir outras, com parques, praças e corredores verdes;

• Promover melhorias nas condições de mobilidade com foco no pedestre, ciclista e no 

transporte coletivo.



Plano Urbanístico

1. Favorecimento à criação de habitação voltada para usuários 

do sistema público, considerada a proximidade das áreas com 

os corredores de transporte rápido.

A busca por um novo modelo de ocupação

Os modelos de ocupação propostos no Projeto Nova BH incorporam 

uma evolução em relação aqueles atualmente vigentes em outros 

pontos da cidade e observam, nessa lógica, as seguintes bases:

3.  Ampliação da oferta de comércio, serviços e equipamentos 
públicos ao longo dos corredores viários, reduzindo a necessidade 
de deslocamentos até a área central.

2. Melhoria da acessibilidade aos corredores de transporte, por 

meio   da criação de rotas diretas de pedestres entre os bairros 

e as estações, cortando inclusive o interior dos quarteirões.



Diretrizes de ocupação

Estratégia:

• Promover o adensamento próximo aos corredores das estações de metrô e BRT; 

• Garantir uma transição harmônica entre as áreas mais adensadas e os bairros do 

entorno;

• Preservar as características urbanísticas de áreas de interesse histórico e cultural como 

a Lagoinha, Santa Tereza e o Calafate;

• Assegurar as vilas ou aglomerados localizados no território da Operação.



Diretrizes de ocupação



Diretrizes de ocupação

QUADRA PRAÇA

- Alto adensamento

- Liberação de área livre de uso público

- Incentivo à tipologia mista



Diretrizes de ocupação

QUADRA DESENVOLVIMENTO

- Alto adensamento

- Liberação de área livre de uso público

- Uso não residencial no São Francisco



Diretrizes de ocupação

QUADRA GALERIA

- Alto adensamento

- Liberação de área livre de uso público

- Exigência de via de pedestre para 

atravessamento de quadra



Diretrizes de ocupação

QUADRA CENTRAL

- Alto adensamento

- Liberação de área livre de uso público

- Incentivo à tipologia residencial e mista

- Restrição a vagas de garagem



Diretrizes de ocupação

QUADRA BAIRRO 

- Adensamento moderado

- Taxa de ocupação máxima

- Altimetria limitada

- Incentivo à construção de HIS



Diretrizes de ocupação

QUADRA PRESERVAÇÃO

- Baixo adensamento

- Manutenção dos parâmetros das ADEs.

- Incentivos à tipologia mista

- Incentivo para o patrimônio histórico e cultural.



Distribuição dos modelos de ocupação



Diretrizes das intervenções

Habitação e Equipamentos Sociais

• Manutenção de todas as vilas e aglomerados localizados na área do projeto e 

implantação de melhorias no padrão Vila Viva;

• Demarcação de aproximadamente de AEIS para a produção de HIS;

• Criação de instrumentos para a viabilização da produção de HIS.



Diretrizes das intervenções

Habitação e Equipamentos Sociais

• Financiamento de parte dos programas de regularização fundiária do próprio município;

• Equipamentos de saúde e educação para atender ao maior adensamento na área da 

Operação. 



Diretrizes das intervenções

Meio ambiente

• Praças e parques: melhoria nos existentes e implantação de novos.

• Áreas livres de uso público nos grandes empreendimentos da operação.

• Caminhos Verdes: arborização e implantação de conexões ambientais nas vias dos 

novos centros de serviços e comércio.



Diretrizes das intervenções

Mobilidade

• Melhorias nas condições de circulação de pedestres,  com novas calçadas e passarelas 

(travessias urbanas).

• Ampla rede cicloviária na área da operação.

• Melhorias no acesso às estações de Metrô e BRT.

• Novos trechos viários, alargamentos, viadutos e trincheiras.



As intervenções transformarão a paisagem de toda a área do Projeto Nova BH, 
melhorando as condições ambientais, habitacionais e de mobilidade da região.

Estimativas – Etapa 1

• 9 novos parques

• 2 parques requalificados

• 26 novas praças

• 36 praças requalificadas

• 116 km de calçadas requalificadas

• 140 km de novas ciclovias implantadas

• 3 novas esplanadas

• 15 novas passarelas (travessias urbanas)

• 6 passarelas requalificadas (travessias urbanas)

• 7 novos eixos de circulação para pedestres

• 29 vilas e aglomerados com intervenções no padrão Vila Viva

• 66 imóveis do Patrimônio Histórico recuperados

• 6 Umeis, 2 escolas e 6 Centros de Saúde

• 4 novos viadutos

• 1 viaduto requalificado

• 4 km de novas vias implantadas

• 4 km de vias requalificadas




