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O presente Roteiro foi elaborado conforme informações fornecidas no formulário Caracterização do empreendimento para EIV (CE-EIV) e 
qualquer divergência verificada durante a análise do EIV poderá implicar na necessidade de novos estudos ou complementações não 
solicitadas anteriormente.  
O Roteiro terá validade de um ano para ser preenchido e protocolado na DLAC, conforme artigo 22 do Decreto nº 14.594, de 30 de setembro 
de 2011. 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO DO ROTEIRO 
 

A. Os tópicos especificados no Roteiro para o empreendimento em análise deverão ser validados segundo coordenação do RT 
do mesmo, não sendo obrigatória a entrega do EIV mediante o preenchimento deste documento especificamente, entretanto, 
deverá estar garantido, no escopo do EIV a ser entregue, o conteúdo do presente Roteiro, no formato que melhor convier à equipe 
técnica, respeitadas as orientações anexas a este Roteiro. 

B. As informações e análises deverão ser inseridas no corpo de texto do EIV, evitando-se o uso de anexos. Estes deverão ser utilizados 
exclusivamente para inclusão de documentos e informações complementares ao estudo. Recomenda-se que os dados pessoais 
da equipe responsável pelo desenvolvimento do EIV bem como dos entrevistados do item 4.6 (nome, dados de contato, endereço, 
etc) sejam apresentadas em anexo, para resguardar o sigilo dos mesmos na publicização do volume principal do EIV.  

C. O entendimento do papel do empreendimento na cidade e não somente no terreno no qual está inserido, é fundamental para 
delimitação das áreas de abrangência do mesmo em relação às questões físico-ambientais, urbanísticas, construtivas, funcionais, 
econômicas e socioculturais.  

D. As informações de elaboração e logística de processo de análise do EIV estão contidas no Decreto nº 14.594, de 30 de setembro 
de 2011 e demais legislações pertinentes, e cabe aos responsáveis técnico e legal do empreendimento em análise, o domínio do 
conteúdo legal e técnico. 

E. Em caso de dúvidas, consultar o site http://portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/view/paginas/resultadoPesquisaGeral.jsf e 
pesquisar por EIV ou entrar em contato com a DLAC pelo e-mail dlac@pbh.gov.br ou pelo telefone 3277-5092. 

 
 

Nota: Durante o processo de elaboração e conclusão do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, nenhum 
documento disponibilizado ao requerente, como o presente ROTEIRO, possui efeito de “alvará provisório” 
nem substitui o Alvará de Localização e Funcionamento – ALF ou o Alvará de Construção. A comprovação do 
cumprimento das diretrizes contidas no Parecer de Licenciamento Urbanístico – PLU é a etapa final para a 
conclusão do processo de EIV. De posse do Atestado do Cumprimento das Diretrizes do PLU o empreendedor 
poderá dar início ao processo de licenciamento urbanístico para a obtenção do alvará de construção ou do 
alvará de localização e funcionamento na Subsecretaria de Regulação Urbana – SUREG. Neste momento, 
será imprescindível a apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, nos casos aplicáveis, 
de acordo com o Art. 2° do Decreto 15.137/13.  

http://portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/view/paginas/resultadoPesquisaGeral.jsf
mailto:dlac@pbh.gov.br


2 

Empreendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG 
Status do EIV: 

 
Roteiro para EIV

 
REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV

 
PLU

 
Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU

 
 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 

1- DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDIMENTO E DOS RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO 

1.1 EMPREENDIMENTO  

Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais CNPJ (*): 21.154.554/0001-13 

*somente para empreendimentos instalados ou quando houver o dado 

Endereço (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; 
Complemento):  

Avenida Afonso Pena, N° 4001 

 

Bairro: Serra 

CEP: 30.130-911 Telefone comercial (*): 

*Para empreendimentos instalados 

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 

Nome: Marcelo Junqueira Santos E-mail: dengep@tjmg.jus.br 

1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EIV: (COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA) 

Responsável técnico: Pedro Doyle César 

Nome da empresa (*): Urbana Arquitetura 

Formação Profissional: Arquitetura e Urbanismo No Registro profissional: CAU MG A42364-5 

Telefone comercial: (31) 3262-4427 E-mail: pedro@urbanaarquitetura.com.br 

1.4 EQUIPE TÉCNICA – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

Nome Formação Profissional Função Desempenhada No Registro Profissional 

Pedro Doyle César Arquitetura e Urbanismo Coordenação Geral CAU MG A42364-5 

Alessandra Guimarães 
Carvalho 

Arquitetura e Urbanismo Coordenação Geral CAU MG A40185-4 

José Cláudio Nogueira Vieira Engenharia Civil 
Coordenação Geral do Estudo de Impacto 

de Vizinhança  
65.970/D CREA-MG 

Rodrigo Lisboa Costa Puccini Biologia e Gestão Ambiental Coordenação da Equipe Técnica 65.515/D CRBIO-04 

Ivonildo Fernandes  Arquitetura e Urbanismo Coordenação da Equipe Técnica CAU MG A101933-3 

Danila Natália Dias Engenharia Ambiental 
Desenvolvimento do Estudo de Impacto de 
Vizinhança e Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Especiais 
213.603/D CREA-MG 

Jessica Marques de Jesus 
Sathler  

Engenharia Ambiental 

Apoio no desenvolvimento do Estudo de 
Impacto de Vizinhança e no Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Especiais 

193.272/D CREA MG 

Fernanda Campos Engenharia Ambiental 
Desenvolvimento de estudo de ligação de 
drenagem pluvial para composição do EIV 

184.097/D CREA-MG 

Farney Aurélio Alcântara  Engenharia Civil  
Coordenação técnica para os estudos 

análises de trânsito  
142108/D CREA-MG 

Marcio Luiz Batista  Engenharia Florestal Levantamento arbóreo 88.448/D CREA-MG  
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Kamilla Sthefany Silva  Arquitetura e Urbanismo 
Coleta de Dados em Campo e 

Desenvolvimento da análise de trânsito  
- 

Guilherme de Mello Pessoa 
Guimarães Cardoso  

Engenharia Civil 
Coleta de Dados em Campo e 

Desenvolvimento da análise de trânsito  
- 

Isabella Soares Brandão  Arquitetura e Urbanismo 
Coleta de Dados em Campo e 

Desenvolvimento da análise de trânsito  
- 

João Pedro Borges  
Engenharia Ambiental (em 

andamento) 

Apoio no desenvolvimento do Estudo de 
Impacto de Vizinhança e no Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Especiais 

- 

Lorrane Nunes da Silva Gestão Ambiental 
Aplicação de questionários e 

desenvolvimento da pesquisa de 
percepção 

- 

Wellington Vieira Silva  Biologia (em formação) Apoio na aplicação de questionários - 

Rafael Reis  Geografia (em formação) 
Apoio na aplicação de questionários e 

desenvolvimento da pesquisa de 
percepção 

- 

Tarcísio Rodrigues  Gestão Ambiental  Geoprocessamento - 

Pamela Paula Reis Pinheiro 
Engenharia Ambiental (em 

andamento) 
Geoprocessamento - 

João Paulo Magalhaes  Engenharia Ambiental  Apoio comercial  - 

2 - EMPREENDIMENTO E ENQUADRAMENTO: MOTIVO DA EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO                                                    

Motivo da Exigência de Licenciamento Urbanístico: Serviços de Uso Coletivo com área maior que 6.000 m² e Edifícios não 
residenciais com área de estacionamento maior que 10.000 m² (dez mil metros quadrados) ou com mais de 400 (quatrocentas) 
vagas. 

Descrever sucintamente o empreendimento, e a previsão de implantação das atividades. 

A Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 4001 no bairro Serra, ocupa um terreno composto 

pelos lotes 01 a 43 do quarteião 024H, cuja área total apontada pela Planta CP 500230K é 15.661,35m² (CP) e a área real, apontada por 

levantamento topográfico (ver Anexo 9) é 15.663,35m². Atualmente, há no local uma edificação na porção central do terreno com área bruta 

de 50.660,06 m² que possui 18 pavimentos (3 subsolos e 15 andares) onde já funcionam instalações como auditórios, salas de reunião, 

cartórios, plenários, gabinetes de desembargadores de Minas Gerais, dentre outros. 

A proposta de ampliação da Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) contempla a implantação de duas edificações, identificadas 

como Anexo Norte e Anexo Sul, a serem dispostos nas áreas adjacentes da torre existente.  

A ampliação da sede do TJMG tem como principal objetivo centralizar as atividades relativas ao Tribunal de Justiça que acontecem no 

presente em localidades distintas, favorecendo o fluxo de informações, documentos e pessoas entre os setores da instituição e facilitando o 

acesso da população.  

O Anexo Norte será composto por 9 pavimentos em que serão distribuídas os novos plenários do TJMG. O Anexo Sul contará com 19 

pavimentos e abrigará os cartórios e unidades organizacionais (áreas de trabalho) do TJMG.  Com a implantação dos Anexos serão ampliadas 

as áreas de plenários e unidades organizacionais, além da unificação dos cartórios, facilitando assim o fluxo de informações e acesso aos 

departamentos do tribunal.  

  



4 

Empreendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG 
Status do EIV: 

 
Roteiro para EIV

 
REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV

 
PLU

 
Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU

 
 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

3 – CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO 

3.1. GEOLOGIA E GEOTECNIA  

Apresentar caracterização geológica e geotécnica do terreno e determinação do N.A. com base em sondagens prospectivas do 
solo, contendo, no mínimo, a estratigrafia e caracterização litológica; a caracterização e avaliação das condições geotécnicas dos 
maciços de solo e de rocha e a dinâmica dos processos geomorfológicos (ocorrência e/ou propensão de processos erosivos, 
movimentos de massa, inundações, assoreamentos, etc.).  

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

Em termos geológicos, a Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está inserida na região do Quadrilátero Ferrífero e pertence ao Super 

Grupo Minas, Grupo Sabará. 

A faixa mais expressiva do Grupo Sabará cobre parte da região metropolitana ao sul de Belo Horizonte. Ocupa áreas dos bairros: das 

Indústrias, Estoril, Nova América, Salgado Filho, Nova Suíça, Santa Lúcia e Coração de Jesus; da Cidade Jardim para leste, ocupa uma parte 

externa em relação à Av. do Contorno, além dos bairros Santo Antônio, São Pedro, Anchieta, Serra, São Lucas e Taquaril, estendendo- se 

para General Carneiro e Roça Grande (margem esquerda do rio das Velhas). A partir da margem direita dessa drenagem, ocupa uma área 

entre a serra da Piedade e o córrego Taioba, abrangendo as regiões da fazenda das Lages e Fugida; ao norte de Mestre Caetano e Monjolos, 

sofre um estreitamento para menos de 2 km de largura, ocupando faixas entre os acessos de Caeté e para o Observatório Astronômico da 

serra da Piedade, terminando após o Asilo São Luiz, onde se encontra limitado tectonicamente na altura da serra da Descoberta. 

O Grupo Sabará encontra- se em contato com o Grupo Piracicaba, o Complexo Belo Horizonte e o Granitóide General Carneiro. A Figura 01 

apresentada a seguir ilustra a localização do empreendimento em relação ao Grupo Sabará.  

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA  

Para a caracterização geotécnica do terreno em que se encontra a Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foram realizados 26 (vinte 

e seis) furos de sondagem à percussão, com ensaio SPT (Standard Penetration Test) no solo, totalizando 444,66 metros de perfuração. As 

profundidades das perfurações variaram entre 4,10 (SPT 22-B) e 21,45 (SPT 16, SPT 18 e SPT 21) sendo que em nenhuma das medições 

realizadas foi identificado o nível de água relativo ao lençol freático. 

Os perfis da sondagem a percussão são apresentados no Anexo 8 deste documento.  
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Figura 01 - Mapa geológico da área de inserção do TJMG  
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3.2. RECURSOS HÍDRICOS 

Identificar os cursos d’água permanentes e intermitentes, nascentes, olhos d’água, águas subterrâneas e outros elementos hídricos 
que existam no terreno, representando-os em planta. 

A Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está inserida na bacia do Ribeirão Arrudas, no limite da sub-bacia do Córrego da Serra e a 

sub-bacia do córrego Acaba Mundo, conforme dados disponibilizados no Plano Municipal de Saneamento 2015/2019 da Secretaria Municipal 

de Políticas Urbanas (SMPU) da Prefeitura de Belo Horizonte. Ainda conforme o PMS, considerando a sub-bacia no qual o empreendimento 

se insere, há no entorno dois córregos próximos (Mangabeiras e da Serra) que se encontram canalizados em regime fechado, não 

caracterizando, portanto, Área de Preservação Permanente.  

Salienta-se que não foram identificados quaisquer afloramentos ou surgências que possam remeter a presença de nascentes no terreno em 

análise e, que, segundo Cartas de Inundação fornecidas pela Prefeitura de Belo Horizonte, o empreendimento não está localizado em áreas 

potencialmente suscetíveis a inundações.  

A Figura 02 e a Figura 03 a seguir ilustram a localização do empreendimento em relação aos itens supracitados.  
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Figura 02 - Localização do empreendimento em relação a malha hidrográfica 
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Figura 03 - Identificação das manchas de inundação nas sub-bacias próximas ao empreendimento
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3.3. COBERTURA VEGETAL 

Caracterizar as formações vegetais existentes, com base em levantamento topográfico, identificando as espécies predominantes 
existentes no terreno. Identificar as espécies legalmente protegidas, declaradas como imune de corte, caso existam no terreno. As 
formações vegetais e os indivíduos arbóreos deverão ser representados na planta de implantação conforme especificado no campo 
A do item 4.1. 

É importante destacar que, apesar de o imóvel em questão estar inserido em Bioma de Mata Atlântica, segundo mapeamento do Ministério 

do Meio Ambiente, trata-se de uma área com ocupação antropogênica consolidada em que o processo de urbanização contribuiu 

significativamente para a descaracterização da formação vegetal primária da região.  

Em função dessa ocupação consolidada, o terreno apresenta poucas áreas permeáveis com indivíduos arbóreos isolados que estão 

localizados, principalmente, nos limites do terreno. Conforme tabela com dados dendrométricos e identificação dos indivíduos apresentada 

no Item 4.1 deste documento, foram encontradas 78 (setenta e oito) árvores no interior do terreno, além de 55 (cinquenta e cinco) nos 

passeios adjacentes. Em resumo, as espécies identificadas foram: 

Tabela 01 - Espécies de indivíduos arbóreos encontrados no interior do terreno em análise 

Nome Popular Nome Científico Qtde. 

Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 8 

Palmeira Areca-bambu Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. 1 

Louro-pardo Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 1 

Cipreste Cupressus sp.2 3 

Dracena Dracaena sp.1 1 

Ameixa-amarela Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 1 

Nêspera Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 3 

Figueira Ficus sp.1 1 

Ipê-Amarelo Handroanthus serratifolius (A.H.Gentry) S.Grose 2 

Ipê Handroanthus sp.1 1 

Jacarandá-mimoso  Jacaranda mimosifolia D. Don 2 

Dedaleira Lafoensia sp.1 4 

Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 21 

Mangueira Mangifera indica L. 6 

Magnólia-amarela Michelia champaca L. 1 

Morta (não identificado) 4 

Pau-Brasil  Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & 2 

Sibipiruna Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) L.P.Queiroz 9 

Goiabeira Psidium guajava L. 3 

Romã Punica granatum L. 1 

Árvore-guarda-chuva Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 1 

Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 2 
 

Tabela 02 - Espécies de individuos arbóreos encontrados nos passeios adjacentes ao terreno em análise 

Nome Popular Nome Científico Qtde. 

Alfeneiro Ligustrum lucidum W.T. Aiton 2 

Dedaleira Lafoensia sp.1 17 

Espatódea Spathodea nilotica Seem. 9 

Ipê Handroanthus sp.1 2 

Magnólia-amarela Michelia champaca L. 6 

Morta (não identificada) 1 
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Nome Popular Nome Científico Qtde. 

Murta Murraya paniculata (L.) Jack 2 

Pata-de-vaca Bauhinia variegata L. 3 

Quaresmeira Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn 1 

Sibipiruna Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) L.P.Queiroz 12 

 

3.4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Apresentar relatório fotográfico do terreno registrando os elementos existentes e identificados nos itens acima.  

 

Figura 04 - Vista externa do empreendimento (Avenida Afonso Pena)  

 

Figura 05 - Vista externa da fachada principal da Sede do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais  

 

Figura 06 - Vista do acesso de carga e descarga na rua Pirapetinga. 

 

Figura 07 - Vista externa ponto de taxi localizado na fachada da Sede do 
TJMG, na rua Pirapetinga. 
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Figura 08 - Vista externa empreendimento pela rua Pirapetinga. 

 

Figura 09 - Vista externa do empreendimento. 

 

Figura 10 - Vista externa, Avenida Afonso Pena sentido empreendimento. 

 

Figura 11 - Vista externa da Sede do TJMG, entrada estacionamento 
pela Avenida Afonso Pena. 

 

4 – CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA E DO EMPREENDIMENTO 

4.1. CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA E DO EMPREENDIMENTO 

Apresentar levantamento ou projeto da edificação com todos os elementos necessários à plena compreensão da concepção 
arquitetônica, representando, em formatos adequados (A3 ou A4, preferencialmente, ou A2, caso formato menor não dê legibilidade 
às informações a serem representadas), especificamente: 

No Anexo 7 deste documento é apresentado o projeto arquitetônico e no Anexo 9 o Levantamento Topográfico. 

A. Implantação do empreendimento no terreno, contendo: 

 Projeção da edificação com identificação do existente e das modificações (novas construções, demolições e acréscimos);  

 Desenhos necessários à plena compreensão do programa arquitetônico (plantas, cortes e elevações);  

 Concepção básica de tratamento para as áreas livres, com identificação das áreas permeáveis sobre terreno natural a 

serem mantidas ou criadas; 

Conforme mencionado anteriormente, o empreendimento a ser ampliado será composto por uma torre existente de 18 pavimentos (sendo 

destes 3 subsolos) e duas novas edificações: o Anexo Sul (com 19 pavimentos) e o Anexo Norte (com 9 pavimentos) –  ver Figura 14 - 

Síntese da implantação do empreendimento, página 19. 
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Em relação às áreas livres, destacam-se as áreas permeáveis em solo natural, com área prevista de  2.320,00m² e sobre laje, com área 

prevista de 1.437,61 m² (totalizando 3.757,61 m²) conforme figura apresentada a seguir: 

 

Figura 12 - Demonstrativo das áreas permeáveis 

 Localização das árvores e formações vegetais existentes no terreno ou em processo de regeneração indicando aquelas 

que deverão ser suprimidas. 

Na Figura 13, página 18, é apresentada a planta de localização das árvores levantadas (para formato maior ver Anexo 10) e, na tabela a 

seguir, é realizada a identificação, bem como a avaliação quanto ao estado fitossanitário dos indivíduos avaliados.  

Conforme mencionado anteriormente, foram identificados 78 (setenta e oito) indivíduos arbóreos no interior do terreno e 55 (cinquenta e 

cinco) nos passeios adjacentes, sendo o estado fitossanitário “bom” e “regular” respectivamente predominantes. A respeito da supressão 

vegetal, para viabilizar a ampliação do empreendimento, está prevista a remoção de todas as árvores do terreno nos termos estabelecidos 

pela legislação vigente, no que tange à compensação ambiental. 

Tabela 03 - Identificação dos indivíduos arbóreos existentes no terreno do TJMG. 

ID Fuste Nome Popular Nome Específico CAP Altura 
Estado 

Fitossanitário 

A_01 1 Cipreste Cupressus sp.1 67,4 6 Regular 

A_02 1 Morta Morta 59 5 Morta 

A_03 1 Cipreste Cupressus sp.1 79,2 7 Ruim 

A_03 2 Cipreste Cupressus sp.1 43,1 1,6 Morta 

A_04 1 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 61 1,7 Morta 

A_04 2 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 63,5 5 Boa 

A_04 3 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 79 1,5 Morta 

A_04 4 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 27,4 4 Boa 

A_04 5 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 101 6,5 Boa 

A_04 6 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 65 5 Boa 

A_04 7 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 33,7 6 Boa 

A_04 8 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 26,8 1,5 Morta 

A_05 1 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 205 6,5 Boa 

A_05 2 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 63,2 6 Boa 

A_05 3 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 21,9 5 Boa 
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ID Fuste Nome Popular Nome Específico CAP Altura 
Estado 

Fitossanitário 

A_05 4 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 232 6 Regular 

A_05 5 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 174,5 6,5 Ruim 

A_05 6 Iuca-elefante Yucca elephantipes Regel. 151,2 2,5 Regular 

A_06 1 
Palmeira Areca-

bambu 
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. 25,8 3,5 Boa 

A_06 2 
Palmeira Areca-

bambu 
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. 28,1 4 Boa 

A_06 3 
Palmeira Areca-

bambu 
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. 24 3,5 Boa 

A_07 1 Jacarandá-mimoso Jacaranda mimosifolia D. Don 131 12 Regular 

A_07 2 Jacarandá-mimoso Jacaranda mimosifolia D. Don 140,4 9 Regular 

A_08 1 Ameixa-amarela Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 48,4 5 Regular 

A_08 2 Ameixa-amarela Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 57 2,5 Morta 

A_09 1 Mangueira Mangifera indica L. 97,3 5,5 Regular 

A_09 2 Mangueira Mangifera indica L. 69 5 Regular 

A_10 1 Romã Punica granatum L. 24,8 1,8 Regular 

A_10 2 Romã Punica granatum L. 29 5 Regular 

A_11 1 Nêspera Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 91 5 Ruim 

A_12 1 Nêspera Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 100,4 7 Regular 

A_12 2 Nêspera Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 81 6 Regular 

A_13 1 Dracena Dracaena sp.1 24,9 4 Boa 

A_14 1 Mangueira Mangifera indica L. 103 5 Regular 

A_15 1 Goiabeira Psidium guajava L. 42,7 3,5 Regular 

A_16 1 Mangueira Mangifera indica L. 64,6 5,5 Boa 

A_16 2 Mangueira Mangifera indica L. 69 5,5 Regular 

A_16 3 Mangueira Mangifera indica L. 51,3 5 Regular 

A_17 1 Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 91 7 Boa 

A_18 1 Morta Morta 61 3 Morta 

A_19 1 Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 115 4,5 Boa 

A_20 1 Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 110 3,5 Boa 

A_21 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 26,3 7 Boa 

A_22 1 Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 113,5 4,5 Boa 

A_23 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 25,8 6 Boa 

A_24 1 Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 101 5 Boa 

A_25 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 38,4 6 Boa 

A_26 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 40 6,5 Boa 

A_27 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 37,1 6 Boa 

A_28 1 Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 99 6 Boa 

A_29 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 30 7 Boa 

A_30 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 15,9 5 Boa 

A_31 1 Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 104 3,5 Boa 

A_32 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 23,7 7 Boa 

A_33 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 23 6 Boa 

A_34 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 21,8 6 Boa 
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ID Fuste Nome Popular Nome Específico CAP Altura 
Estado 

Fitossanitário 

A_35 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 22,6 6,5 Boa 

A_35 2 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 22 6 Boa 

A_36 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 24,4 6,5 Boa 

A_37 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 22,1 7 Boa 

A_38 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 25 7 Boa 

A_39 1 Cipreste Cupressus sp.2 17,5 3 Boa 

A_40 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 26,5 4,5 Boa 

A_40 2 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 27 5 Boa 

A_40 3 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 28,7 6 Boa 

A_40 4 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 35 5,5 Boa 

A_41 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 29,6 5 Boa 

A_42 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 32 6,5 Boa 

A_42 2 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 28,5 4,5 Boa 

A_43 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 25,4 5,5 Boa 

A_43 2 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 33,2 5,5 Boa 

A_44 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 23 4,5 Regular 

A_45 1 Mangueira Mangifera indica L. 64 6 Regular 

A_45 2 Mangueira Mangifera indica L. 59,5 6,5 Regular 

A_45 3 Mangueira Mangifera indica L. 81 7,6 Boa 

A_45 4 Mangueira Mangifera indica L. 48,4 4,5 Regular 

A_45 5 Mangueira Mangifera indica L. 74,3 8 Regular 

A_45 6 Mangueira Mangifera indica L. 81,2 9 Regular 

A_46 1 Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 114 8 Boa 

A_47 1 Figueira Ficus sp.1 25,5 5,5 Boa 

A_47 2 Figueira Ficus sp.1 33,5 5,5 Boa 

A_48 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 48,1 7 Boa 

A_48 2 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 23,2 5,5 Boa 

A_49 1 Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 38,6 6,5 Boa 

A_50 1 
Árvore-guarda-

chuva 
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 23,8 3 Boa 

A_51 1 Goiabeira Psidium guajava L. 43,7 4,5 Regular 

A_52 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
127,6 10 Boa 

A_53 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
114 10 Regular 

A_54 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
69,7 8 Regular 

A_55 1 Goiabeira Psidium guajava L. 24,9 2,5 Regular 

A_56 1 Magnólia-amarela Michelia champaca L. 34,5 4 Regular 

A_57 1 Nêspera Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 41 4 Ruim 

A_58 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 30 4,5 Regular 

A_58 2 Dedaleira Lafoensia sp.1 59,4 5 Ruim 

A_59 1 Jacarandá-mimoso Jacaranda mimosifolia D. Don 64 8,5 Regular 

A_60 1 Mangueira Mangifera indica L. 104 10 Regular 
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ID Fuste Nome Popular Nome Específico CAP Altura 
Estado 

Fitossanitário 

A_60 2 Mangueira Mangifera indica L. 109,5 10 Regular 

A_60 3 Mangueira Mangifera indica L. 98,2 10 Regular 

A_61 1 Mangueira Mangifera indica L. 55,1 8,5 Ruim 

A_62 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 83,5 6,5 Ruim 

A_63 1 Ipê-amarelo Handroanthus serratifolius (A.H.Gentry) S.Grose 50,2 5,5 Regular 

A_64 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
37,7 2,5 Regular 

A_65 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
69 4 Ruim 

A_66 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
28,4 2,5 Regular 

A_67 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
21 2 Regular 

A_68 1 Pau-Brasil Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & 41,5 4,5 Regular 

A_68 2 Pau-Brasil Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & 25 2,5 Morta 

A_69 1 Pau-Brasil Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & 57 4 Regular 

A_70 1 Ipê-amarelo Handroanthus serratifolius (A.H.Gentry) S.Grose 63,6 5 Boa 

A_71 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
23 2 Regular 

A_72 1 Morta Morta 19,5 1,5 Morta 

A_73 1 Morta Morta 26,7 2,5 Morta 

A_74 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 

L.P.Queiroz 
34,1 2 Ruim 

A_75 1 Ipê Handroanthus sp.1 149,4 10 Regular 

A_76 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 48 6 Regular 

A_77 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 61 8 Regular 

A_77 2 Dedaleira Lafoensia sp.1 52,6 7 Regular 

A_78 1 Louro-pardo Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 44,6 7,5 Regular 

A tabela a seguir apresenta a identificação dos indivíduos arbóreos existentes no entorno do terreno do TJMG (passeios).  

Tabela 04 - Identificação dos indivíduos arbóreos existentes nas testadas do terreno 

ID Fuste Nome Popular Nome Específico CAP Altura  
Estado 

Fitossanitário  

AV_79 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 65 4 Regular 

AV_80 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 75,7 4 Ruim 

AV_81 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 98,6 6 Ruim 

AV_82 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 87,2 6 Regular 

AV_83 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 115,8 5,5 Regular 

AV_84 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 124 6,5 Ruim 

AV_85 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 80,6 4 Ruim 

AV_86 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 83 6 Regular 

AV_87 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 143,7 8,5 Regular 

AV_88 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 107 7,5 Ruim 

AV_89 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 161 10 Regular 

AV_90 1 Sibipiruna Poincianella pluviosa var. peltophoroides 85,2 6 Regular 
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ID Fuste Nome Popular Nome Específico CAP Altura  
Estado 

Fitossanitário  

(Benth.) L.P.Queiroz 

AV_91 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 51 5,5 Regular 

AV_92 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 54,8 5,5 Regular 

AV_93 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
98 10 Ruim 

AV_94 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
127,3 11 Regular 

AV_95 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
94,6 10 Regular 

AV_96 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
111 11 Regular 

AV_97 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
102,4 10 Regular 

AV_98 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 105,6 6,5 Regular 

AV_99 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
29,5 4 Regular 

AV_100 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
137 8 Regular 

AV_101 1 Ipê Handroanthus sp.1 99,1 6 Regular 

AV_102 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 107 7 Ruim 

AV_103 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
27,2 3 Regular 

AV_104 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 91 6 Ruim 

AV_105 1 Dedaleira Lafoensia sp.1 113,6 7 Ruim 

AV_106 1 Ipê Handroanthus sp.1 30,7 3 Boa 

AV_107 1 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 37 2,5 Regular 

AV_107 2 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 25 2 Regular 

AV_108 1 Magnólia-amarela Michelia champaca L. 70,8 4 Regular 

AV_109 1 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 43 3 Regular 

AV_109 2 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 19 2,5 Boa 

AV_109 3 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 24,4 3 Regular 

AV_109 4 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 21 3 Regular 

AV_109 5 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 34,8 3 Regular 

AV_109 6 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 26 3 Regular 

AV_109 7 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 22 3 Regular 

AV_109 8 Murta Murraya paniculata (L.) Jack 50,4 3 Regular 

AV_110 1 Magnólia-amarela Michelia champaca L. 71 6 Regular 

AV_111 1 Magnólia-amarela Michelia champaca L. 70,3 6 Regular 

AV_112 1 Magnólia-amarela Michelia champaca L. 54,5 6 Regular 

AV_113 1 Magnólia-amarela Michelia champaca L. 56 5,5 Regular 

AV_114 1 Espatódea Spathodea nilotica Seem. 197 7 Regular 

AV_115 1 Espatódea Spathodea nilotica Seem. 139 11 Ruim 

AV_116 1 Magnólia-amarela Michelia champaca L. 50,8 5 Regular 

AV_117 1 Espatódea Spathodea nilotica Seem. 130 7 Ruim 

AV_118 1 Espatódea Spathodea nilotica Seem. 167 11 Regular 
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ID Fuste Nome Popular Nome Específico CAP Altura  
Estado 

Fitossanitário  

AV_119 1 Alfeneiro Ligustrum lucidum W.T. Aiton 108,4 6,5 Regular 

AV_120 1 Quaresmeira Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn 53,2 5 Regular 

AV_121 1 Espatódea Spathodea nilotica Seem. 279 13 Regular 

AV_122 1 Espatódea Spathodea nilotica Seem. 252,5 11 Regular 

AV_123 1 Espatódea Spathodea nilotica Seem. 236,5 13 Ruim 

AV_124 1 Espatódea Spathodea nilotica Seem. 249 13 Regular 

AV_125 1 Espatódea Spathodea nilotica Seem. 261 10 Ruim 

AV_126 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
197,8 9 Regular 

AV_127 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
125,2 10 Regular 

AV_128 1 Sibipiruna 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides 

(Benth.) L.P.Queiroz 
119,4 6,5 Regular 

AV_129 1 Alfeneiro Ligustrum lucidum W.T. Aiton 117 5 Ruim 

AV_130 1 Pata-de-vaca Bauhinia variegata L. 108,6 5,5 Regular 

AV_131 1 Pata-de-vaca Bauhinia variegata L. 92,2 4,5 Regular 

AV_132 1 Morta Morta 79 6 Morta 

AV_132 2 Morta Morta 83 5 Morta 

AV_133 1 Pata-de-vaca Bauhinia variegata L. 76,8 5 Regular 
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Figura 13 - Localização dos indivíduos arbóreos identificados no TJMG
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 Indicação dos acessos de entrada e saída dos veículos leves e de carga ao empreendimento; 

 Indicação das áreas de estacionamento com a localização das áreas de manobra e das vagas (veículos leves, carga e 

descarga, motocicletas e bicicletas - se houver); 

 Indicação dos acessos de pedestres ao empreendimento; 

TORRE EXISTENTE  

Na torre existente o acesso de pedestres é realizado exclusivamente pela Avenida Afonso Pena e, com a proposta de ampliação do 

empreendimento, esse acesso deverá ser mantido (Pavimento Térreo).  

O acesso de veículos é realizado pela Avenida Afonso Pena, principalmente para embarque e desembarque em função do port coucher, e 

pela rua Pirapetinga (acesso as vagas de estacionamento dos subsolos), onde ocorre também o acesso de carga e descarga (Subsolo 1). 

Na proposta de ampliação do empreendimento é prevista a manutenção desses acessos.  

Atualmente há 102 vagas de estacionamento distribuídas nos subsolos -1 e -2 e na área do térreo.  

ANEXO NORTE  

Serão dois acessos de pedestres no Anexo Norte, sendo um principal pela Avenida Afonso Pena e outro pela Rua Pirapetinga por onde 

também ocorrerá o acesso de veículos. Neste bloco haverá 194 vagas de estacionamento distribuídas entre os subsolos -3, -2 e -1 e não 

estão previstas vagas de carga e descarga.  

ANEXO SUL 

O acesso principal de pedestres ao Anexo Sul ocorrerá pela Avenida Afonso Pena, mas há ainda outro na Rua Pirapetinga (identificado no 

projeto como acesso de serviços) por onde os veículos também acessarão o empreendimento. Neste bloco haverão 320 vagas de 

estacionamento distribuídas entre os subsolos -6, -5, -4 e -3 e não estão previstas vagas de carga e descarga.  

É importante ressaltar que é prevista a interligação entre o subsolo 3 do Anexo Norte, Subsolo 2 da Torre Existente e Subsolo 1 do Anexo 

Sul para a circulação interna de veículos. Para a circulação de pessoas é prevista a interligação entre os pisos térreos das edificações.  

Figura 14 - Síntese da implantação do empreendimento 

 

Com a ampliação do empreendimento é previsto o acréscimo de 514 vagas, totalizando assim, 616 vagas de estacionamento. Em relação as 

vagas de carga e descarga, o empreendimento conta com 3 (três) vagas localizadas no subsolo 1. A localização das áreas de manobra e de 
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vagas, bem como circulação dos veículos no empreendimento poderá ser melhor visualizada nos projetos apresentados no Anexo 7 deste 

documento.  

 Representação do Lote CP e do Lote Real conforme levantamento topográfico; 

A Figura 15 a seguir representa a delimitação do terreno real (identificado como lote 22) com área igual a 15.663,35m² e a identificação dos 

lotes CP (001 a 043 da quadra 024H da zona 101) que totalizam 15.661,35m². 
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Figura 15 - Mapa de representação do lote CP e lote real
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 Levantamento fotográfico dos itens acima. 

 

Figura 16 - Vista da porção norte do terreno, com destaque para a 
vegetação presente na área 

 

Figura 17 - Vista da porção sul do terreno, com destaque para a 
vegetação presente na área 

 

Figura 18 - Vista do estacionamento localizado a direita do 
empreendimento (onde pretende-se implantar a torre do Anexo Sul) 

 

Figura 19 - Vista do estacionamento localizado a direita do 
empreendimento (onde pretende-se implantar a torre do Anexo Sul) 

 

Figura 20 - Vista do acesso ao estacionamento da torre existente pela 
Afonso Pena 

 

Figura 21 - Vista do acesso ao estacionamento a direita do 
empreendimento (local onde é prevista a instalação do Anexo Sul) 
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Figura 22 - Vista do acesso de carga e descarga da torre existente 

 

Figura 23 - Vista do acesso de pedestres a Torre Existente 

 

B. Apresentar breve memorial descritivo da concepção arquitetônica do empreendimento. Identificar as situações de demolição, 
intervenções e acréscimos em edificações existentes e as novas construções.  

Conforme já citado, a sede do TJMG atualmente conta com uma edificação de 15 (quinze) pavimentos, 3 (três) subsolos e área construída 

igual a 50.660,06 m². Com a proposta de ampliação serão implantados 2 (dois) novos blocos, nomeados neste projeto como Anexo Norte e 

Anexo Sul, sendo o primeiro composto por 6 (seis) pavimentos e 3 (três) subsolos que totalizam uma área construída de 23.484,46 m²,.e o 

segundo por 13 (treze) pavimentos, 6 (seis) subsolos e área construída igual a 46.806,75m².  

A seguir é apresentada uma breve descrição dos ambientes do empreendimento. 

 

TORRE EXISTENTE – SITUAÇÃO EXISTENTE 

SUBSOLO -3  

Este pavimento possui área de 2.186,00 m² e contempla os ambientes destinados a área técnica do Data Center, sala técnica do ar 

condicionado, caixa d’água, sala de equipamentos, sala de bombas e almoxarifado.  

SUBSOLO -2  

Este pavimento possui área de 5.637,98m², 62 vagas de estacionamento e contempla os ambientes: porão, refeitório, cozinha, vestiários, 

halls de circulação, almoxarifado, área técnica do Data Center, Central de café, abrigo de resíduos, setor de Coordenação de Controle da 

Prestação de Serviços Gerais (COSEC), Coordenação de Movimentação e Expedição de Documentos (COMEX), , dentre outros.  

As imagens a seguir ilustram alguns dos ambientes do Subsolo -2.  
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Figura 24 - Vista do porão localizado no Subsolo -2 

 

Figura 25 - Vista do almoxarifado localizado no Subsolo -2 

 

Figura 26 - Vista interna do refeitório localizado no subsolo -2 

 

Figura 27 - Vista interna do estacionamento localizado no subsolo -2 

 

Figura 28- Vista do vestiário localizado no Subsolo -2  

 

Figura 29 - Vista da cozinha localizada no Subsolo -2 
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Figura 30 - Vista da Central de Café localizada no Subsolo -2 

 

Figura 31 - Vista da despensa seca localizada no subsolo -2 

 

SUBSOLO -1 

 Neste pavimento de 5.222,30 m² está o estacionamento privativo com 20 vagas destinadas a vice-presidência, cujo acesso ocorre através 

da Av. Afonso Pena, e a área de carga e descarga com 03 vagas acessada pela Rua Pirapetinga. Contempla os ambientes como copa, halls 

de circulação, sala de máquinas do ar condicionado, sanitários, salas administrativas, setor COMED (Coordenação de Estruturas Urgentes), 

cartório, , dentre outros.  

As imagens apresentadas a seguir ilustram alguns ambientes do subsolo -1.  

 

Figura 32 - Vista interna do setor de Coordenação de Estruturas Urgentes 
(COMED) 

 

Figura 33 - Vista interna do cartório localizando no Subsolo -1 
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Figura 34 - Vista do acesso aos sanitários  

 

Figura 35 - Vista das instalações de ar condicionado. 

 

Figura 36 - Vista da área destinada a carga e descarga localizada no 
Subsolo -1. 

 

Figura 37 - Vista do estacionamento privativo acessado pela Avenida 
Afonso Pena 

 

Figura 38 - Vista do hall de elevadores localizada no Subsolo -1 

 

Figura 39 – Vista acesso localizado no Subsolo -1 

 



27 

Empreendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG 
Status do EIV: 

 
Roteiro para EIV

 
REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV

 
PLU

 
Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU

 
 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

TÉRREO  

O Térreo possui área de 4.557,63 m² e é composto por foyer/galeria de exposições, halls de circulação, recepção, elevadores, salas 

administrativas, bancos (caixas eletrônicos), pleno, plenários, setor de protocolos e órgãos externos como o Ministério Público, Defensoria 

Pública e, OAB dentre outros ambientes. 

As imagens a seguir objetivam ilustram o pavimento Térreo da Torre Existente.  

 

Figura 40 - Vista da galeria de exposições no pavimento Térreo. 

 

Figura 41 - Vista da recepção.de acesso pela Avenida Afonso Pena 

 

Figura 42 - Vista dos caixas eletrônicos disponíveis no pavimento térreo 

 

Figura 43 - Vista interna do plenário localizado no pavimento térreo  

 

Figura 44 - Indicação da localização dos órgãos externos com sede no 
pavimento térreo 

 

Figura 45 - Vista do pleno localizado no pavimento térreo  
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1º PAVIMENTO 

Possui área de 3.127,43 m² e é composto por plenários, cartórios, refeitório, hall de circulação, dentre outros ambientes.  

As imagens a seguir ilustram o 1º pavimento da Torre Existente.  

 

Figura 46 - Vista do refeitório do TJMG 

 

Figura 47 - Vista da área interna do cartório do 1º pavimento 

 

Figura 48 - Vista do consultório pertencente ao setor de saúde do 
trabalho, localizado no 1º pavimento (mezanino)  

 

 

MEZANINO 

O Mezanino, referente ao 2° andar, é composto pelos ambientes como cartórios, área de convivência, halls de circulação, sanitários, setor 

de gerência saúde do trabalho, dentre outros ambientes que totalizam uma área de 3.127,43 m². 
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Figura 49 - Vista do cartório localizado no 2º pavimento (mezanino)  

 

Figura 50 - Vista da área de convivência localizada no 2º pavimento 
(mezanino) 

 

3º - 12º ANDAR 

Estes pavimentos possuem área de 2.414,72 m² e contemplam ambientes como cartórios, gabinetes e salas de assessoria, área de 

convivência, gabinete da presidência, copas, sanitários, dentre outros com características similares.  

As imagens a seguir ilustram alguns desses ambientes.  

 

Figura 51 - Vista do hall de acesso ao 2º pavimento 

 

Figura 52 - Vista das instalações do cartório  
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Figura 53 - Vista das instalações do plenário na sede do TJMG 

 

 

13º ANDAR 

O 13º pavimento possui área de 2.243,26 m² e contempla ambientes como sala de equipamentos, ar condicionado, torre de resfriamento, 

caixa d’água, setor de Assessoria de Comunicação Institucional (ASCOM), copa, dentre outros.  

 

14º ANDAR 

O 14º pavimento possui área de 1.123,54 m² e contempla ambientes como sala de treinamento, espaço de apoio à Diretoria Executiva de 

Informática (DIRFOR), sala de ar condicionado, casa de máquinas, dentre outros.  

As imagens a seguir ilustram as instalações presentes neste andar. 

 

Figura 54 - Vista das instalações da casa de máquinas 

 

Figura 55 – Vistas das instalações do ar condicionado 

 

COBERTURA - HELIPONTO 

A cobertura da torre existente refere-se a área destinada as instalações do heliponto que, cabe ressaltar, não está contemplado neste 

licenciamento urbanístico, devendo ser licenciado posteriormente através de processo específico  
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Figura 56 - Vista das instalações da rampa do heliporto 

 

Figura 57 - Vista das instalações do heliporto 

 

TORRE EXISTENTE – SITUAÇÃO PROPOSTA 

A ampliação da Sede do TJMG prevê a alteração de layout de seis pavimentos, conforme descrito a seguir:  

SUBSOLO -2 

Com a proposta de ampliação, é prevista a adequação do layout do Subsolo -2 com a adequação das áreas de abrigo de resíduos e 

almoxarifado. Atualmente no local pré-definido para receber essas estruturas são encontradas algumas vagas de estacionamento. 

SUBSOLO -1 

No Subsolo -1 a alteração do layout contemplará a criação da área de estar destinada aos desembargadores, becário e postos de trabalho. 

Atualmente no local pré-definido para receber essas estruturas existem postos de trabalho de setores administrativos.  

TÉRREO E MEZANINO (1º PAVIMENTO) 

No Térreo a alteração do layout contemplará a criação de salas multiuso, salas administrativas e reorganização dos setores já existentes e 

protocolos. No local, atualmente, encontram-se as estruturas de plenários e setores administrativos.   

No mezanino as áreas de becário, estar e plenários serão substituídas pelos setores de biblioteca (acervo), áreas de trabalho e setores 

administrativos.  

2º E 3º PAVIMENTOS 

Nestes andares os cartórios serão substituídos por gabinetes de desembargadores do Estado de Minas Gerais. 

 

AMPLIAÇÃO - ANEXO SUL 

O Anexo Sul, a ser construído nas proximidades da interseção entre a Rua Muzambinho e a Avenida Afonso Pena, irá abrigar os Cartórios e 

parte das unidades organizacionais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agrupando os setores de atividades-fim, e também dará lugar a 

novos gabinetes, expandindo a quantidade de desembargadores atuando no local.   

São ao todo 14 (quatorze) pavimentos e 6 (seis) subsolos, sendo que estes abrigarão as vagas de estacionamento, área de serviços e apoio. 

O Térreo e o Mezanino abrigarão salas de reunião, hall e salas de treinamento, nos 6 (seis) pavimentos seguintes serão instalados os setores 

ligados aos cartórios e, nos demais andares, serão distribuídas as unidades organizacionais, áreas técnicas e caixa d’água.   

A partir de um núcleo central formado por escadas, circulação horizontal, áreas técnicas, instalações sanitárias, copa e DML, foram 

distribuídas as áreas de trabalho, todas com ventilação e iluminação naturais e infinitas possibilidades de layout.  

Este bloco possuirá área bruta de 46.806,75 m² e será interligado à Torre Existente a partir do Subsolo -1. A figura a seguir apresenta o corte 

esquemático do Anexo Sul, com a segregação dos ambientes por pavimento.  
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Figura 58 - Corte esquemático da torre do Anexo Sul 

 

AMPLIAÇÃO - ANEXO NORTE 

O Anexo Norte, a ser implantado nas proximidades da rua Trifana com a Avenida Afonso Pena irá abrigar, principalmente, os espaços 

destinados aos plenários do TJMG.  

A torre será constituída por 6 (seis) pavimentos e 3 (três) subsolos, onde estarão as vagas de estacionamento acessadas pela Rua 

Pirapetinga. O térreo contemplará os espaços átrio, foyer, hall e recepção. Nos 3 (três) primeiros andares se encontram 15 Plenários, 

agrupados de 05 em 05, e o último pavimento será destinado a abrigar o auditório do Tribunal Pleno.  

Esta edificação ocupa a porção norte do terreno, deixando a esquina com a visada livre e suavizando o impacto visual da construção. Os 

desembargadores, cujos Gabinetes se encontram na Torre Existente, terão acesso privativo ao Anexo Norte, proporcionando eficiência, 

segurança e conforto.  

Este bloco possuirá uma área bruta de 23.484,46 m² e será interligado à Torre Existente pelo Subsolo -3 (para veículos) e pelo pavimento 

Térreo. A figura a seguir apresenta o corte esquemático deste prédio com a segregação dos ambientes por pavimento.  

 

 

Figura 59 - Corte esquemático da torre do Anexo 

Norte 

É importante ressaltar, mais uma vez, que haverá interligação entre os blocos permitindo a circulação de pedestres e veículos sem a 

necessidade de usufruir do sistema viário. Em resumo, os veículos poderão transitar entre as edificações a partir do subsolo 3 do Anexo 

Norte, Subsolo 2 da Torre Existente e Subsolo 1 do Anexo Sul enquanto as pessoas transitarão entre o subsolo -1 do Anexo Sul e o piso 

térreo do Anexo Norte e da Torre Existente. 
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Nos próximos itens desse documento serão apresentadas as informações quanto a volumetria do empreendimento, bem como os parâmetros 

urbanísticos propostos. 

 

C. Volumetria básica da edificação e modelagem do terreno, conforme levantamento topográfico, discriminando o número de 
pavimentos e subsolos, se houver, e os níveis de implantação do empreendimento.  

As imagens a seguir objetivam ilustrar a volumetria prevista para o empreendimento e, em seguida, os níveis de implantação e de topo das 

edificações são discriminados.  

 

Figura 60 - Perspectiva artística do empreendimento com a identificação das torres previstas e torre existente 

 

TORRE EXISTENTE: 

 Altimetria da base (nível térreo): 980,65 

 Altimetria do topo: 1036,85 

ANEXO NORTE 

 Altimetria da base (nível térreo): 976,45 

 Altimetria do topo: 1002,73 

ANEXO SUL: 

 Altimetria da base (nível térreo): 984,79 

 Altimetria do topo: 1036,85 

 

D. Informar, para cada bloco, cálculo das áreas de cada pavimento. 

As áreas dos blocos, por pavimento, são apresentadas na tabela a seguir: 

Pavimento Área Bruta (m²) 
Área a descontar 

(m²) 
Vagas (unid.) 

Carga e Descarga 

(unid.) 
Área Líquida (m²) 

ANEXO NORTE 

-3 3.864,09 3.688,67 63 0 175,42 

-2 3.594,10 3.291,16 69 0 302,94 

-1 3.785,17 3.466,25 62 0 318,92 

1 2.920,01 82,28 0 0 2.837,73 
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Pavimento Área Bruta (m²) 
Área a descontar 

(m²) 
Vagas (unid.) 

Carga e Descarga 

(unid.) 
Área Líquida (m²) 

2 2.404,26 82,28 0 0 2.321,98 

3 2.319,85 82,28 0 0 2.237,57 

4 2.677,96 82,28 0 0 2.595,68 

5 1.558,32 82,28 0 0 1.476,04 

6 360,70 77,34 0 0 283,36 

SUBTOTAL 23.484,46 10.934,82 194 0 12.549,64 

TORRE EXISTENTE 

- 3 2.186,00 318,27 0 0 1.867,73 

- 2 5.637,98 2.425,00 82 0 3.212,98 

- 1 5.222,30 656,69 20 3 4.565,61 

T 4.557,63 127,14 0 0 4.430,49 

1 3.127,43 127,14 0 0 3.000,29 

2 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

3 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

4 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

5 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

6 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

7 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

8 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

9 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

10 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

11 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

12 2.414,72 127,14 0 0 2.287,58 

13 2.243,26 198,98 0 0 2.044,28 

14 1.123,54 327,50 0 0 796,04 

SUBTOTAL 50.660,06 5.579,26 102 3 45.080,80 

ANEXO SUL 

- 6 3.242,94 3.032,48 74 0 210,46 

- 5 3.242,94 2.969,48 82 0 273,46 

- 4 2.891,67 2.618,21 82 0 273,46 

- 3 3.242,95 2.969,49 82 0 273,46 

- 2 2.915,85 175,64 0 0 2.740,21 

- 1 2.382,28 175,64 0 0 2.206,64 

1 2.382,28 175,64 0 0 2.206,64 

2 1.321,25 175,64 0 0 1.145,61 

3 2.419,20 175,64 0 0 2.243,56 

4 2.260,73 175,64 0 0 2.085,09 

5 2.260,73 175,64 0 0 2.085,09 

6 2.260,73 175,64 0 0 2.085,09 

7 2.260,73 175,64 0 0 2.085,09 

8 2.260,73 175,64 0 0 2.085,09 

9 2.419,20 175,57 0 0 2.243,63 

10 2.260,27 175,64 0 0 2.084,63 

11 2.260,27 175,64 0 0 2.084,63 
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Pavimento Área Bruta (m²) 
Área a descontar 

(m²) 
Vagas (unid.) 

Carga e Descarga 

(unid.) 
Área Líquida (m²) 

12 2.260,27 175,64 0 0 2.084,63 

13 2.068,12 175,64 0 0 1.892,48 

SUBTOTAL 46.806,75 14.417,87 320 0 32.388,88 

  

E. Descrever as fontes de abastecimento de água a serem utilizadas, o uso de alternativas para esgotamento sanitário.  

O empreendimento deverá ser abastecido por água fornecida em sua totalidade pela a COPASA, concessionária local que também deverpa 

ser responsável pela coleta e tratamento do esgoto. 

No que diz respeito ao esgotamento sanitário, vale ressaltar ainda que está sendo proposta a implantação de Estação de Tratamento de 

Águas Cinzas (ETAC), conforme será descrito no Item 4.2 deste relatório. 

F. Descrever as soluções de acessibilidade para atendimento às leis pertinentes ao assunto.  

Os projetos de arquitetura desenvolvidos para o TJMG atendem às diretrizes estabelecidas na Norma Técnica NBR 9050/2015 e suas 

alterações, contemplando todos os aspectos de acessibilidade estabelecidos pela legislação vigente. Tais projetos deverão ser submetidos 

à aprovação pela Subsecretaria de Regulação Urbana (SUREG) após serem emanadas as diretrizes do Parecer de Licenciamento Urbanístico 

(PLU) quando também deverão ser analisadas as questões afetas às soluções de acessibilidade. 

G. Descrever o sistema de controle de efluentes atmosféricos e efluentes líquidos especiais. Descrever solução para descarte 
de óleo usado na cocção de alimentos (se aplicável ao caso).  

O empreendimento em questão não é considerado um gerador de efluentes atmosféricos que possa, de forma direta, impactar 

significativamente sua vizinhança uma vez que estes são oriundos, principalmente, da atração de automóveis. Há também a contribuição 

indireta com os gases de efeito estufa por meio, por exemplo, do consumo de energia elétrica, da contribuição no volume de resíduos sólidos 

dispostos em aterro sanitário e no volume de esgoto sanitário gerado. Considera-se, portanto, que o TJMG contribuirá de maneira pouco 

significativa com as emissões de efluentes atmosféricos. 

No que diz respeito ao descarte de óleo utilizado na cocção de alimentos, segundo informações do empreendedor, o mesmo é recolhido 

pelos próprios funcionários para reutilização.  

H. Descrever a utilização das áreas abertas do empreendimento. Quando for o caso de local destinado a eventos analisar 
inclusive nos horários de realização dos mesmos. 

Com a ampliação da Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é prevista a criação de espaços abertos entre os anexos e torre existente 

destinados ao tratamento paisagístico e manutenção das áreas permeáveis. Nestes locais não está prevista a utilização para realização de 

eventos.  

Há no 3º pavimento da Torre Existente uma área de convivência descoberta que é utilizada exclusivamente pelos funcionários e 

frequentadores do empreendimento, porém também não está prevista realizações de eventos nela.  

I. Descrever a finalidade da Operação Urbana Simplificada, tal como a justificativa do interesse público na concessão de 
parâmetros urbanísticos especiais, e proposta de contrapartida. 

Para o empreendimento foram solicitadas diretrizes distintas das aplicadas na região pelo Plano Diretor Municipal e Lei de Parcelamento, 

Ocupação e Uso do Solo, relativas à coeficiente de aproveitamento, distância entre blocos e número mínimo de vagas para estacionamento 

de veículos e para carga e descarga.  

A ampliação da sede do TJMG acarretará melhoria no fluxo de informações e documentos no intuito de facilitar o acesso dos cidadãos à 

justiça e reduzir o tempo de tramitação dos processos entre os setores e efetividades nas ações do órgão. Atualmente, a instituição se distribui 

entre 25 unidades em Belo Horizonte, o que muitas vezes dificulta a tramitação dos processos judiciais e a compatibilidade entre agendas 

dos profissionais envolvidos nos processos.  

É importante ressaltar ainda que a proposta arquitetônica foi desenvolvida a partir avaliação das necessidades apontadas pelo órgão público, 

com a identificação dos setores que precisam ser remanejados e que possibilitem a melhoria do fluxo dos processos judiciais. Para tanto, 

elaborou-se um Programa Interno de Necessidades, que contempla a unificação dos setores, submetido à aprovação pelo corpo técnico do 

TJMG.  
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Em relação a proposta de contrapartida, conforme disposto no Parecer Técnico SUPLAN nº 01/2018 emitido em 29 de novembro de 2018 

(ver Anexo 5 deste documento), entende-se não ser adequada a cobrança financeira. Essa medida, além de desonerar a obra de caráter 

público é pautada na melhoria dos processos judiciais ocasionada em atendimento a coletividade, sendo voltada ao benefício da sociedade. 

Dessa forma, determinou-se que o empreendimento somente deverá ser implantado com as flexibilizações solicitadas nos termos expostos 

no parecer supracitado que visam minimizar os impactos na infraestrutura local.  

4.2 - SUSTENTABILIDADE DO EDIFÍCIO - IDENTIFICAR SE HÁ PREVISÃO DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS E DESCREVÊ-LOS: 

(    ) Sistema solar de aquecimento de água (especificar a capacidade e as dependências atendidas).  

(  x  ) Sistema de reaproveitamento de águas pluviais. Descrever:  

O projeto de ampliação do TJMG prevê o reaproveitamento das águas pluviais provenientes das coberturas dos prédios com a utilização de 

filtro separador de partículas.  

A água desse sistema será utilizada na irrigação das áreas verdes por sistema automatizado e na limpeza das áreas comuns, descargas 

das bacias sanitárias e mictórios, dentre outras utilizações.  

 (  x  ) Dispositivos de controle de águas pluviais (caixas de captação e drenagem, cobertura verde, pavimentos permeáveis, 

trincheiras de infiltração, etc.). Descrever:  

É prevista, para a ampliação do TJMG, a implantação de uma caixa de retenção com capacidade para 50 m³, a fim de garantir o controle da 

vazão da drenagem durante as chuvas.  

 (  x  ) Sistema de tratamento e reaproveitamento de águas cinzas. Descrever:  

O sistema de esgotamento sanitário do empreendimento prevê a segregação do esgoto primário e secundário e também a implantação de 

uma Estação de Tratamento de Águas Cinzas (ETAC) que receberá o esgoto secundário proveniente dos lavatórios e chuveiros.  

Para o tratamento das águas cinzas é prevista a instalação de sistema de um tratamento biológico aeróbio (filtro aeróbio submerso ou LAB) 

seguido de filtração de areia e desinfeção ou similar.  

A água tratada deverá ser utilizada para abastecimento de algumas bacias sanitárias, limpeza de pisos, dentre outros usos similares.  

(  x  ) Dispositivos hidráulicos economizadores de água. Descrever:  

A Torre existente no empreendimento já conta, atualmente, com dispositivos economizadores de água em todas as suas instalações 

sanitárias, como, por exemplo, torneiras temporizadoras (6 segundos) e vasos sanitários com caixas acopladas, ambos com bom 

funcionamento. Nas novas edificações que estão sendo propostas também está prevista a utilização destes mesmos dispositivos.  

(  x  ) Dispositivos economizadores de energia elétrica. Descrever:  

O empreendimento será dotado de sensores de presença nos halls, escadas e estacionamento. Serão adotadas lâmpadas de alta eficiência 

energética nos ambientes.  

Cabe ressaltar que as torres identificadas como Anexo Sul e Anexo Norte foram projetadas com o intuito de utilização da iluminação natural 

em todos os ambientes, reduzindo a necessidade da iluminação artificial nos ambientes.  

As torres do TJMG contarão ainda com sistema inteligente de controle de tráfego de elevadores, reduzindo o consumo energético e 

aumentando a eficiência de acesso aos ambientes.  

Além disso, salienta-se que o projeto dos Anexos (Sul e Norte) prevê a instalação de brises criteriosamente estudados para evitar a incidência 

direta de raios solares e consequentemente o aquecimento passivo da edificação. Esta solução reduz o consumo de ar-condicionado e 

aumenta consideravelmente o desempenho energético da edificação. 

(  x  ) Previsão de programas de eficiência energética ou utilização de outras fontes de energia. Descrever:  

O TJMG conta com um Plano de Logística Sustentável que objetiva implantar, de forma definitiva, a cultura da sustentabilidade da Instituição, 

por meio de ações de incentivo e de conscientização, e pela adoção de mecanismos de controle e monitoramento dessas ações. Dentre os 

objetivos: Racionalização do consumo; eficiência do gasto público; constituição de receita orçamentária; incremento das licitações e 

contratações sustentáveis; descarte adequado de resíduos de bens de consumo; conscientização e mobilização de magistrados, servidores, 
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estagiários, trabalhadores terceirizados e frequentadores das instalações do TJMG para a necessidade de consumo consciente e racional e 

de descarte adequado de resíduos e de bens de consumo e o reconhecimento e difusão de boas práticas. 

(    ) Especificações de materiais com “certificação verde”. Descrever:  

(  x  ) Incentivo ao uso de transportes alternativos e coletivos (disponibilização de bicicletário, transporte coletivo para 
funcionários, estacionamento para ônibus e vans, etc.). Descrever:  

No projeto de ampliação do TJMG é prevista a instalação de bicicletários para atendimento ao público do TJMG.  

(  x  ) Previsão ou existência de equipamentos e programas de coleta seletiva de resíduos sólidos. Descrever:  

Atualmente, a Sede do TJMG conta com um sistema de separação de resíduos sólidos em secos e úmidos, em que os resíduos secos são 

coletados pela ASMARE para a reciclagem. Para a ampliação da Sede do TJMG foi desenvolvido um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Especiais (PGRSE) em que é prevista a instalação de abrigos específicos de recicláveis e não recicláveis. É prevista também a 

implantação do sistema de coleta seletiva com a execução de campanhas educacionais para coleta seletiva.  

(  x  ) Outros. Especificar 

O projeto de ampliação da sede do TJMG prevê a utilização de estrutura metálica, fachada ventilada, elementos de vedação para construção 

seca (drywall e divisórias), industrializando e racionalizando o canteiro de obras e reduzindo o desperdício e tempo de obra.  

 

4.3 - OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A. Apresentar memorial descritivo de toda a operação do empreendimento.  

Informar as atividades principais e secundárias realizadas no empreendimento indicando inclusive o código correspondente, 
conforme discriminado no Anexo XII da Lei 9.959/10 que substitui o Anexo X da Lei 7.166/96, seguir quadro abaixo (inserir quantas 
linhas forem necessárias): 

Código CNAE Descrição das atividades principais Área Utilizada 

8423000 Fóruns, tribunais e secretarias de justiça (Grupo I) 119.605,30 

Informar as atividades existentes e previstas, indicando os dias e horários de funcionamento, os turnos de trabalho, em função dos 
fluxos de pessoas e mercadorias.  

A Sede do TJMG contempla as atividades destinadas a solucionar casos cíveis e criminais, conforme a legislação vigente, que não tenham 

pasta específica no Judiciário. A instituição recebe os recursos interpostos contra as decisões do primeiro grau, assim sendo, trata dos 

processos judiciais mineiros em segunda instância. Atualmente já existem instalações necessárias para a realização de audiências e análise 

de processos pelos desembargadores nomeados.  

A respeito do funcionamento do empreendimento, pode-se destacar que o horário consolidado dos expedientes é entre 07 e 20hrs durante 

os dias da semana, havendo grande variação de turnos conforme especificidades dos distintos postos de trabalho.  

A proposta de ampliação tende a unificar os setores para garantir a agilidade no fluxo de informações e facilitar o acesso dos cidadãos e 

demais envolvidos no andamento dos processos judiciais. A tabela a seguir exibe a indicação dos ambientes existentes e previstos. 

B. Preencher o quadro abaixo (um por bloco):  

Quadro de distribuição de atividades 

Pavimento Atividades desenvolvidas 
Área Total 

Edificada (m²) 
Área Líquida (m²) 

Área Utilizada (m²) 
*conforme §13 do art. 67 

da Lei n° 7.166/96 

ANEXO NORTE 

-3 
Circulação, Circulação privativa, Depósitos, Estacionamento 

e Área Técnica. 
3.864,09 175,42 3.864,09 

-2 
Circulação, Circulação Privativa, Depósitos, 

Estacionamento e Área Técnica. 
3.594,10 302,94 3.594,10 

-1 
Circulação, Circulação Privativa, Estacionamento, SECONS 

e Área Técnica. 
3.785,17 318,92 3.785,17 
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1 
Circulação, Circulação Privativa, COSEC, DIRSUP, 

Plenários, Sup. Administrativa, Área Técnica e Áreas 
Molhadas. 

2.920,01 2.837,73 2.920,01 

2 
Circulação, Circulação Privativa, COSEC, Plenários, Área 

Técnica, Áreas Molhadas e Órgãos Externos. 
2.404,26 2.321,98 2.404,26 

3 
Circulação, Circulação Privativa, Plenários, Área Técnica e 

Áreas Molhadas. 
2.319,85 2.237,57 2.319,85 

4 Circulação, Pleno e Áreas Molhadas. 2.677,96 2.595,68 2.677,96 

5 Circulação, COSEC, Pleno, Área Técnica. 1.558,32 1.476,04 1.558,32 

6 Área Descoberta e Área Técnica. 360,70 283,36 360,70 

SUBTOTAL - 23.484,46 12.549,64 
23.484,46 

(VER NOTA) 

 

Pavimento Atividades desenvolvidas 
Área Total 

Edificada (m²) 
Área Líquida (m²) 

Área Utilizada (m²) 
*conforme §13 do art. 67 

da Lei n° 7.166/96 

TORRE EXISTENTE 

- 3 Área Técnica e Casa de Maquinas 2.186,00 1.867,73 2.186,00 

- 2 Circulação, COSEC, Data Center e Estacionamento. 5.637,98 3.212,98 5.637,98 

- 1 
Circulação, Circulação Privativa, Data Center, DIRSUP, 

Plenários, Sup. Administrativa. 
5.222,30 4.565,61 5.222,30 

T 
Bancos, Circulação, DIRFIN, DIRSUP, Reserva/Expansão e 

Órgãos Externos. 
4.557,63 4.430,49 4.557,63 

1 
COBIB, Gabinete Militar, GERSAT, Reserva/Expansão e 

Área de Convivência. 
3.127,43 3.000,29 3.127,43 

2 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

3 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

4 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

5 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

6 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

7 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

8 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

9 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

10 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

11 Assessoria, Gabinete, Circulação e Cartório. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

12 Gabinetes, SESPRE e Recepção. 2.414,72 2.287.58 2.414,72 

13 GEMAP, Circulação, ASCOM, Área Técnica. 2.243,26 2.044,28 2.243,26 

14 
Central de Monitoramento, Circulação, Reuniões, Área 

Técnica, Copa, Sala de Maquinas, DIRFOR, CBM. 
1.123,54 796,04 1.123,54 

SUBTOTAL - 50.660,06 45.080,80 
50.660,06  

(VER NOTA) 

 

Pavimento Atividades desenvolvidas 
Área Total 

Edificada (m²) 
Área Líquida (m²) 

Área Utilizada (m²) 
*conforme §13 do art. 67 

da Lei n° 7.166/96 

ANEXO SUL 

- 6 Circulação, Estacionamento e Área Técnica. 3.242,94 210,46 3.242,94 
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Pavimento Atividades desenvolvidas 
Área Total 

Edificada (m²) 
Área Líquida (m²) 

Área Utilizada (m²) 
*conforme §13 do art. 67 

da Lei n° 7.166/96 

ANEXO SUL 

- 5 Circulação, Estacionamento e Área Técnica. 3.242,94 273,46 3.242,94 

- 4 Circulação, Estacionamento, Área Técnica e Depósitos. 2.891.67 273,46 2.891.67 

- 3 
Circulação, Estacionamento, Área Técnica, Depósitos e 

Data Center. 
3.242,95 273,46 3.242,95 

- 2 
Circulação, COMEX, COSEC, Data Center, SECONS, Área 

Técnica e Áreas Molhadas. 
2.915,85 2.740,21 2.915,85 

- 1 
Circulação, Bancos, COINJ, COSEC, DENGEP, Depósitos, 

DIRFIN, Reserva/Expansão, SECONS, Área Técnica e 
Áreas Molhadas. 

2.382,28 2.206,64 2.382,28 

1 
Circulação, COBIB, COSEC, Depósitos, Reunião, Área 

Técnica, Áreas Molhadas. 
2.382,28 2.206,64 2.382,28 

2 Circulação, Reunião, Área Técnica e Áreas Molhadas. 1.321,25 1.145,61 1.321,25 

3 
Cafés, CAROT, Circulação, Depósitos, Área Técnica e 

Áreas Molhadas. 
2.419,20 2.243,56 2.419,20 

4 
CACIV, Circulação, Depósitos, Área Técnica e Áreas 

Molhadas. 
2.260,73 2.085,09 2.260,73 

5 
CACIV, Circulação, Depósitos, Área Técnica e Áreas 

Molhadas. 
2.260,73 2.085,09 2.260,73 

6 
CACIV, Circulação, Depósitos, Área Técnica e Áreas 

Molhadas. 
2.260,73 2.085,09 2.260,73 

7 
CACIV, Circulação, Depósitos, Área Técnica e Áreas 

Molhadas. 
2.260,73 2.085,09 2.260,73 

8 
CACRI, Circulação, Depósitos, Reserva/Expansão. Área 

Técnica e Áreas Molhadas. 
2.260,73 2.085,09 2.260,73 

9 
Circulação, Depósitos, DIRSUP, Reunião, Áreas Técnica e 

Áreas Molhadas. 
2.419,20 2.243,63 2.419,20 

10 
AGIN/SENMEC, Circulação, Depósitos, NURER, Reunião, 

SEPAD, SEPLAG, Área Técnica e Áreas Molhadas. 
2.260,27 2.084,63 2.260,27 

11 
ASCOM, ASPREG/CEPREC, Circulação, Depósitos, 

Reunião, Área Técnica e Áreas Molhadas. 
2.260,27 2.084,63 2.260,27 

12 
1° ASVIP, 3° ASVIP, AUDIT, Circulação, COMSIV, 

Depósitos, Reserva/Expansão, Reunião, Área Técnica e 
Áreas Molhadas. 

2.260,27 2.084,63 2.260,27 

13 Área Técnica 2.068,12 1.892,48 2.068,12 

SUBTOTAL - 46.806,75 32.388,88 
46.806,75 

(VER NOTA) 

 

Descrição do horário de funcionamento (durante a semana e finais de semana): o TJMG opera de segunda-feira a sexta-feira entre 

07:00h e 20:00h. 

NOTA A RESPEITO DA ÁREA UTILIZADA POR PAVIMENTO:  

O somatório das áreas utilizadas especificadas nos quadros acima não equivale ao total de 123.551,27m² previsto para o empreendimento 

uma vez que não foi possível dividir as áreas descobertas por pavimento.  
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4.3.1 Movimentação de pessoas:  

A)  População fixa (prevista e/ou existente)  

Os dados das tabelas a seguir devem ser reais e obtidos por meio da realização de pesquisas no próprio empreendimento quando 
existente. No caso de empreendimentos novos, analisar similares. As pesquisas devem ser apresentadas, em anexo, conforme as 
seguintes orientações. 

 Descrever a metodologia adotada; 

 Indicar o período da realização das pesquisas; 

 Apresentar o formulário utilizado para realização das pesquisas; 

 Apresentar os resultados das pesquisas de forma conclusiva destacando os valores absolutos. Apresentar o número máximo de 
veículos na área de embarque e desembarque e o tempo médio de permanência, a ocupação máxima de veículos nas áreas de 
estacionamento e dados sobre a movimentação de mercadorias. 

As pesquisas podem ser dos seguintes tipos: 

 Pesquisa de contagem de pessoas e veículos no empreendimento; 

 Pesquisa de ocupação de estacionamento e pátio de carga e descarga; 

 

Os dados das tabelas a seguir são reais e foram obtidos por meio da realização de pesquisas no próprio empreendimento.  

Para avaliar a movimentação da população fixa do Tribunal de Justiça (Sede) e estimar sua geração de viagens após a expansão prevista 

para 2025, realizou-se pesquisa em dia típico de funcionamento (12 de março de 2019), durante o período de expediente dos funcionários 

(07h às 20h). A pesquisa foi realizada em todos os acessos do Tribunal de Justiça. 

Foram elaborados questionários simplificados contendo:   

 a identificação do cargo, o turno de trabalho; 

 o modo de transporte utilizado e,  

 local de estacionamento para aqueles que utilizam veículos particulares.  

A figura a seguir ilustra o formulário aplicado aos funcionários do empreendimento. Abarcou-se os mais diversos cargos, sendo possível obter 

uma amostra heterogênea. 

 
Figura 61 - Modelo do formulário aplicado aos funcionários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Sede) 

Sabe-se que atualmente o empreendimento possui 3.470 funcionários fixos. A amostra coletada foi determinada a partir de método estatístico 

garantindo os parâmetros de 95% de confiabilidade e 10% de margem de erro (no máximo), conforme diretrizes da BHTRANS. Deste modo, 

a amostra mínima obtida para a pesquisa com a população fixa foi de 94 funcionários, no entanto, a favor da segurança, o número de 

questionários aplicados foi superior ao mínimo exigido, totalizando 162. 

Com base no Programa de Necessidades desenvolvido a partir do Organograma da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, onde foram identificadas asunidades organizacionais a serem incorporadas na ampliação do empreendimento em análise, estima-se 

um total de 7.000 servidores/colaboradores fixos após a expansão. 
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A partir desses dados e considerando os resultados obtidos na pesquisa de movimentação de pessoas, foi feita a proporção entre os modos 

de transporte utilizados pela população fixa do empreendimento, apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 05 - Detalhamento da Movimentação de Funcionários 

PESQUISA DE MOVIMENTAÇÃO DE 
FUNCIONÁRIOS - TJMG 

Dados Atuais de Movimentação 
dos Funcionários (TJMG – Av. 

Afonso Pena) 

Dados Extrapolados 
após Expansão do TJMG 

Percentual 

(%) 

Meio de Transporte 
Adotado 

Carro Próprio 1.028 2.074 29,63% 

Ônibus 1.307 2.636 37,65% 

Moto 278 562 8,02% 

A pé 300 605 8,64% 

Aplicativos / Táxis 386 778 11,11% 

Outros 171 345 4,95% 

Total de funcionários: 3.470 7.000 100% 

Horário de turnos de trabalho ou horário de funcionamento (durante a semana e finais de semana): 

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais funciona de segunda à sexta-feira, de 7h às 20h; 

 Previsão de expansão futura: dezembro de 2025. 

 

B)  População Flutuante (estimada) - visitantes: 

- Preencher para todos os usos: 

Para avaliar a movimentação da população flutuante do Tribunal de Justiça (Sede), foram utilizados dados da pesquisa realizada em todos 

os acessos de pedestres no próprio empreendimento, assim como explicado anteriormente para a população fixa. 

Ilustra-se na figura seguinte o formulário aplicado aos visitantes do empreendimento. Foram elaborados questionários simplificados contendo:   

 a identificação do usuário; 

 turno e horário de chegada,  

 o modo de transporte utilizado e, 

 local de estacionamento para os usuários que utilizam veículos particulares.  

 

Figura 62 - Modelo do formulário aplicado aos visitantes do Tribunal de Justiça (Sede) 

Considerando os dados de controle de acesso do empreendimento, sabe-se que atualmente há uma média de 1.300 visitantes nos dias de 

maior movimentação da Unidade Sede. As amostras coletadas foram realizadas com base em método estatístico garantindo os parâmetros 
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de 95% de confiabilidade e 10% de margem de erro (no máximo), de acordo com as diretrizes da BHTRANS. Deste modo, a amostra mínima 

necessária para a população flutuante é de 90 visitantes, no entanto, a favor da segurança, realizou-se 195 entrevistas. 

Com base no Programa de Necessidades elaborado para a ampliação do empreendimento, citado anteriormente, tem-se a expectativa de 

que, após a expansão da Sede do TJMG, haverão cerca de 2.530 visitantes nos dias de maior movimentação (às terças, quartas e quintas-

feiras). 

A partir desse dado e considerando os resultados obtidos na pesquisa de Movimentação de Pessoas, foi feita a proporção entre os modos 

de transporte utilizados, os quais são resumidos na tabela a seguir. 

Tabela 06 - Detalhamento da Movimentação de Visitantes 

PESQUISA DE MOVIMENTAÇÃO DE 
VISITANTES - TJMG 

Dados Atuais de Movimentação dos 
Visitantes (TJMG - Av. Afonso Pena) 

Dados Extrapolados após 
Expansão do TJMG 

Percentual 
(%) 

Meio de Transporte 
Adotado 

Carro Próprio 354 687 27,18% 

Ônibus 114 220 8,72% 

Moto 100 195 7,69% 

A pé 93 182 7,18% 

Aplicativos / Táxis 573 1.115 44,10% 

Outros 66 130 5,13% 

Total  1.300 2.529 100% 

 

4.3.2 Movimentação de mercadorias:  

Atualmente a movimentação de mercadorias ocorre por portaria específica com controle de acesso pela Rua Pirapetinga. O prédio atual conta 

com 3 (três) vagas de carga e descarga, as quais serão mantidas após a ampliação do complexo.  

O espaço destinado à operação possui área de cerca de 250 m². Além das vagas internas, em frente ao acesso há uma vaga de carga e 

descarga regulamentada na Rua Pirapetinga, destinada, principalmente, ao atendimento do TJMG. A maioria dos veículos que realizam a 

operação são de pequeno porte, como os Fiats Fiorino, Strada, Pálio e Toro, entre outros. Além destes, verifica-se com frequência veículos 

de médio porte (Ducato, Kombi, Iveco Daily,) e caminhões do tipo VUC (Veículo Urbano de Carga), como o Kia Bongo. O detalhamento do 

monitoramento será apresentado no capítulo de geração de viagens. Resume-se na tabela seguinte os dados dos veículos que acessam o 

empreendimento com maior frequência: 

Tabela 07 - Detalhamento da Movimentação de Carga e Descarga 

Tipo de veículo Dimensões 
Número de vagas (apenas para 
empreendimentos já instalados) 

Volume de carga e 
descarga 

Periodicidade / dias / 
horário 

PEQUENO / MÉDIO PORTE 

03 - VAGAS INTERNAS 
01 - VAGA EXTERNA 

- - 

Fiorino 4.384mm x 1.926mm Variável 
Segunda à Sexta-Feira de 

06h às 24h 

Strada 4.438mm x 1.664mm Variável 
Segunda à Sexta-Feira de 

06h às 24h 

Iveco Daily 5.334mm x 2.060mm Variável 
Segunda à Sexta-Feira de 

06h às 24h 

Kombi 4.505mm x 1.720mm Variável 
Segunda à Sexta-Feira de 

06h às 24h 

CAMINHÃO - - 

Kia Bongo 4.825mm x 1.740mm Variável 
Segunda à Sexta-Feira de 

06h às 24h 

Existência de Centro de Distribuição de Mercadorias? Não                                     Localização: Não se aplica 

4.4 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Elaborar PGRSE conforme disposto na Lei 10.534/12. Apresentar desenhos, em escala adequada, do(s) abrigo(s) de resíduos sólidos 
e/ou sua proposta com os respectivos layouts dos elementos (contenedores, sacos plásticos, etc.) voltados ao gerenciamento dos 
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resíduos sólidos durante a operação do empreendimento. Não foi possível identificar, na caracterização do empreendimento 
(Formulário de CE-EIV) enviada, a geração de Resíduos Sólidos de Saúde, entretanto, caso ela ocorra, elaborar PGRSS conforme 
Decreto 16.509 de 2016 e Portaria SLU 902 de 2017/Norma Técnica 001/2017. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais (PGRSE) desenvolvido para a Sede do TJMG é apresentado em atendimento ao 

Item 04 da OLEI 0483U - 2018 e está presente na documentação técnica apresentada.  

4.5 - PARÂMETROS LEGAIS E PREVISTOS PARA O EMPREENDIMENTO (preencher um quadro para cada bloco ou conjunto de blocos 
conforme características do empreendimento). 

Aspectos gerais* 

A) Área total do terreno (m²) 
Real: 15.663,35 

CP: 15.661,35 

B) Coeficiente de Aproveitamento 

Praticado: 2,8221 

Total previsto:  

Conforme consta no parecer da OUS (ver Anexo 5): 

7,72 (bruto) ou 5,75 (liquido) 

C) Área total edificada (m²) 

Prevista ou Relativa à edificação existente: 50.660,06 m²  

Relativa à ampliação: 70.291,21 m² 

Total: 120.951,27 m² 

D) Área líquida (m²) 

Prevista ou Relativa à edificação existente: 45.080,80 

Relativa à ampliação: 44.938,52 m² 

Total: 90.019,32 m² 

E) Área utilizada, conforme §13 do art. 67 da Lei n° 7.166/96 (m²) 

Prevista ou relativa à edificação existente: 63.021,23 (existente) 

Relativa à ampliação:  

Não há como aferir a área utilizada referente à ampliação apenas, 
considera-se, portanto, o total previsto para o empreendimento igual a 
123.551,27m².  

Total: 123.551,27 

F) Área permeável 

Sobre terreno natural (m²) 
Prevista (em caso modificação ou construção): 2.320,00  

Existente (em caso de imóveis construídos): 623,42 

Sobre lajes, jardineiras ou 
pavimentos elevados 

Prevista (em caso modificação ou construção): 1.437,61 

Existente (em caso de imóveis construídos): - 

Total  
Existente (em caso de imóveis construídos): 623,42 

Prevista (em caso modificação ou construção): 3.757,61 

G) Caixa de Captação e retenção de água pluvial (m³) 

Existente: - 

Prevista: 50 

Total: 50 

H) Taxa de ocupação 

Existente (em caso de imóveis construídos): 47,82 % 

Prevista (em caso modificação ou construção): 87,5 % (conforme 
parecer OUS) 

I) Altura máxima na divisa (m) 
Existente (em caso de imóveis construídos): não se aplica 

Prevista (em caso modificação ou construção):  

J) Altura total da edificação (m) 
Existente (em caso de imóveis construídos): cota 1036,85 

Prevista (em caso modificação ou construção): cota 1036,85 

K) Afastamentos 

Frontal: 4,00 m (Av. Afonso Pena) e 3,00m (demais vias) 

Laterais:  

Conforme parecer OUS: 

15 metros (bloco existente e anexo norte novo) e 5 metros (prédio 
existente e anexo sul novo) 
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Fundos: não se aplica 

L) Preencher apenas para:  

Auditórios e Cinemas e similares Número de assentos: Não se aplica 

Casas de festas e eventos, Espaços de exposição e feiras e Centros 
de Convenções e similares 

Área do evento (m²): Não se aplica 

Capacidade máxima: Não se aplica 

M) Vagas de Estacionamento:  

Número de vagas de veículos leves 

Legislação Municipal: 2.074 

Parâmetro BHTRANS: 2.539 

Empreendimento: 581 (livre e presa) 

Número de vagas de PMR 

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida 

Legislação Municipal: 2% 

Parâmetro BHTRANS: não se aplica 

Empreendimento: 15 

Número de vagas para operação de carga e descarga 

Legislação Municipal: 30 

Parâmetro BHTRANS: - 

Empreendimento: 3 (conforme parecer OUS) 

Número de vagas para operação de embarque e desembarque 

Legislação Municipal: - 

Parâmetro BHTRANS: - 

Empreendimento: 20 

Número de vagas para Motocicletas 
Parâmetro BHTRANS: 4% 

Empreendimento: 30  

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 
Parâmetro BHTRANS: - 

Empreendimento: 35  

Faixa(s) de acumulação (m) 

Comprimento total (Legislação Municipal): 02 faixas de 25m 

Comprimento total (Parâmetro BHTRANS): 3% 

Comprimento total (Empreendimento): 16 m (existente) 

Comprimento Total (Previsto): 55 m (somatório das 3 faixas) 

N) Capacidade do Heliponto e hangar: Número de aeronaves: Não se aplica 

Quadro resumo do número de vagas de estacionamento (quantidade prevista no projeto) – VER NOTA ABAIXO 

Livre Presa PMR Bicicleta Moto Taxi 
Carga e 

Descarga 
Embarque e 

Desembarque 
Total 

516 65 15 35 30 - 3 20 684 

Quadro resumo do número de vagas de estacionamento (quantidade contida em edificação existente) 

Livre Presa PMR Bicicleta Moto Taxi 
Carga e 

Descarga 
Embarque e 

Desembarque 
Total 

226 0 0 0 7 0 3 0 236 

*em caso de necessidade de parâmetros especiais para a OUS, especificar o valor da legislação vigente, e o valor pleiteado. 

NOTA A RESPEITO DA QUANTIDADE DE VAGAS:  

Apesar de no processo de Operação Urbana Simplificada terem sido consideradas um total de 650 vagas (entre veículos leves, PMR e 
embarque desembarque) ocorreu, posteriormente à emissão do Parecer Técnico da SUPLAN nº 01/18 (ver Anexo 5), a apreciação e 
deliberação do projeto arquitetônico pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH) – ver 
Anexo 6. Nesse processo foi definida a redução das vagas supracitadas para 616, excluindo as destinadas às bicicletas, motocicletas e 
carga e descarga, de forma viabilizar o aumento da área permeável sobre terreno natural.  
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4.6. ANÁLISE DE RUÍDO 

A. Listar os equipamentos produtores de ruídos na fase de construção/obra (como estacas, caminhões, britadeiras, etc), como 
durante o funcionamento (geradores elétricos, motores utilizados para limpeza das piscinas, condicionadores de ar, entre 
outros tipos de máquinas e equipamentos de grande porte). 

B. Descrever as demais fontes geradoras de ruído e apresentar mecanismos/materiais para controle acústico, especialmente em 
locais de concentração de pessoas, pátios, entrada e saída de alunos, auditórios ou ginásios existentes ou previstos, como 
nos locais destinados a abrigar shows, festas e eventos.  

A emissão de ruído e um dos aspectos ambientais que mais causam incômodos, podendo prejudicar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores 
e da comunidade vizinha à obra/edificação.  
 
FASE DE IMPLANTAÇÃO  

A tabela apresentada a seguir lista os principais equipamentos previstos para a fase de implantação das torres de ampliação da Sede do 
TJMG: 
 

Tabela 08 - Lista dos principais equipamentos previstos para a fase de implantação 

Equipamento Equipamento Equipamento 

Caminhão basculante Geradores Máquina soldadora 

Retroescavadeira Compressores Elevador de carga 

Caminhão Perfuratriz manual e furador Serra manual 

Caminhão betoneira Bate estaca de impacto Bomba para concreto 

Betoneira com carregador Mangote de imersão e vibrador Betoneira com carregador 

Bomba para concreto Conjunto serra circular  

Guindaste (grua) Martelo  

Bombas Bate-estaca  

 
 
FASE DE OPERAÇÃO  

Na fase de operação, os prováveis equipamentos geradores de ruído no empreendimento serão sistema de ar condicionado (chillers, torre 

de resfriamento e etc.), gerador de energia, infraestrutura do data center e casa de máquinas dos elevadores. 

Não estão previstas outras fontes de ruído para esse empreendimento. É importante destacar ainda que não é prevista a realização de 

eventos nas áreas abertas e/ou concentração de pessoas nestas áreas do empreendimento. Todas as atividades previstas para a ampliação 

da Sede do TJMG serão realizadas no interior das instalações prediais, em locais com sistemas acústicos condizentes com a necessidade, 

a fim de evitar incômodos à população vizinha.  

Há de se ressaltar que a torre existente conta com a infraestrutura destinada ao pouso e decolagem de aeronaves (heliponto), entretanto, ela 

não é contemplada como objeto de análise desse Estudo de Impacto de Vizinhança, devendo seu funcionamento ser licenciado e avaliado 

em processo específico posteriormente.  

5.   CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE IMPACTADA 

5.1 DEFINIÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE AFETADA  

5.1.1 - Definir e delimitar a vizinhança potencialmente afetada pelo empreendimento a partir da análise de seus impactos. Justificar 
a delimitação proposta através da descrição dos critérios adotados, tais como porte, natureza das atividades que serão instaladas, 
a população residente, de trabalhadores e/ou usuários estimados, e as características dos acessos e do entorno.  

Critérios para definição de vizinhança: 

O conceito de vizinhança refere-se à área de abrangência dos impactos do empreendimento, podendo ter limites diferentes em 
função da natureza dos diferentes impactos potenciais. Dessa forma, para delimitação das áreas sugere-se: 

 Para estudos de escavações, insolação e ventilação: lotes ou terrenos vizinhos (em caso de obras); 
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 Para questões de uso e ocupação do solo e dinâmica imobiliária: quarteirões do entorno. Esse limite pode ser variável em 
decorrência da complexidade da área e do potencial de abrangência do empreendimento; 

 Para questões de drenagem: sub-bacia hidrográfica e dispositivos de drenagem do entorno (sarjetas, bocas de lobo, PVs, 
redes, galerias, canais, bacias de detenção etc); 

 Para estudo da paisagem: observar altimetria, volumetria e ambiência predominantes, bem como existência de bens de 
interesse cultural no campo visual da área e possíveis interferências nas principais visadas a partir de pontos notáveis 
identificados (em caso de modificação da volumetria ou fachadas); 

 Para estudos de impactos no trânsito e na circulação: rotas de acesso ao empreendimento e interseções a serem mais 
solicitadas, itinerários de transporte coletivo, localização dos pontos de embarque e desembarque, dentre outros aspectos 
relevantes; 

Sempre que possível, quando identificadas mais de uma área de influência, tentar consolidá-las constituindo a vizinhança do 
empreendimento para efeito da análise dos impactos deste estudo.  

5.1.2 - Apresentar mapeamento da vizinhança potencialmente afetada, incluindo fotografia aérea em escala adequada contendo a 
localização do terreno ou imóvel e a delimitação da vizinhança. 
 

Para a delimitação da vizinhança potencialmente afetada considerou-se a definição de vizinhança apresentada por Souza (2002) citado por 

Albuquerque; Lins (2006), em que se refere a vizinhança como “unidade espacial, associada a materialidade, ao conjunto de edificações de 

infraestrutura, de equipamentos urbanos e populações que recebem impactos ou efeitos diretos e indiretos produzidos pela introdução da 

atividade/empreendimento neste meio urbano”.  

Conforme Schvarsberg, Benny; Martins, Giselle C.; Cavalcanti, Carolina B (2016), para fins de aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV), vizinhança refere-se “ao conjunto de pessoas, edificações e atividades compreendidas em uma mesma base territorial que possa ser 

atingido ou beneficiado pelos efeitos de empreendimentos”. 

Além das definições de vizinhança apresentadas, para a delimitação da vizinhança potencialmente afetada pela ampliação da Sede do TJMG, 

considerou-se a análise preliminar dos impactos que, possivelmente, afetarão a qualidade de vida da população urbana, ocasionando 

incomodidade significativa durante a implantação e operação do empreendimento. Assim, foram verificadas as principais rotas de chegada e 

saída do empreendimento, a atratividade de pessoas, as atividades exercidas e previstas no local, a volumetria das edificações propostas 

tendo em vista a paisagem urbana local, a função social da propriedade, dentre outros aspectos capazes de gerar incomodidade à vizinhança. 

Após tais análises preliminares, definiu-se a vizinhança potencialmente afetada como os quarteirões vizinhos ao empreendimento, inseridos 

nos bairros Serra, Cruzeiro, Anchieta, Vila Fumec, Pindura Saia e Vila Santa Isabel.  

A figura a seguir ilustra a delimitação da vizinhança potencialmente afetada pelo empreendimento:  
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Figura 63 - Limites da vizinhança potencialmente afetada 
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5.2 - CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PAISAGEM URBANA, PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIÊNCIA DA 
VIZINHANÇA DO EMPREENDIMENTO 

5.2.1. Documentar o imóvel do empreendimento e sua vizinhança imediata por meio do seguinte conjunto de imagens: 

 Vista do imóvel destinado à instalação do empreendimento, no caso de edificação existente; 

 Vistas do terreno do empreendimento e dos lotes vizinhos adjacentes (vizinhos laterais, de frente e de fundo); 

 Visadas das ruas onde se localizarão os acessos ao empreendimento; 

 Vista panorâmica do (s) quarteirão (ões) - representando o alinhamento da quadra onde se localiza o empreendimento e o 
alinhamento oposto (em frente ao empreendimento); 

 Modelagem 3D e fotoinserção do volume do empreendimento no entorno com visadas que permitam, a partir de pontos 
notáveis de observação, a avaliação do impacto do empreendimento na paisagem da vizinhança. 

OBS: AS FOTOS / PERSPECTIVAS (VISTAS DA MODELAGEM 3D) DEVERÃO SER FEITAS A PARTIR DO PONTO DE VISTA DO 
OBSERVADOR USUAL (ALTURA VISUAL DE 1,70M). INDICAR A LOCALIZAÇÃO PRECISA DO(S) PONTO(S) DE OBSERVAÇÃO EM 
FOTO AÉREA E EM ESCALA ADEQUADA. 

A seguir são apresentadas as imagens necessárias para ilustrar o imóvel e a vizinhança imediata:  

 

 

Figura 64 - Vista da Afonso Pena (visada Praça da Bandeira) 

 

Figura 65 - Vista da sede do TJMG na Avenida Afonso Pena 

 

Figura 66 - Vista da vizinhança do TJMG (foto tirada do 15º pavimento) 

 

Figura 67 - Vista da vizinhança do TJMG (foto tirada do 15º pavimento) 
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Figura 68 - Vista da vizinhança do TJMG (foto tirada do 15º pavimento) 

 

Figura 69 - Vista da vizinhança do TJMG (foto tirada do 15º pavimento) 

 

Figura 70 - Vista panorâmica da Vila Santa Isabela localizada na Avenida Afonso Pena  

 

Figura 71 - Vista panorâmica da Avenida Afonso Pena com Rua Muzambinho 
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Figura 72 - Perspectiva artística do Anexo Norte da rua Pirapetinga com 
rua Trifana 

 

Figura 73 - Perspectiva artística do Anexo Sul visto da Avenida Afonso 
Pena com r rua Muzambinho 

 

5.2.2. Descrever os elementos constituintes da paisagem na vizinhança do empreendimento e as tipologias de uso e ocupação que 
atualmente predominam no entorno do empreendimento. 

Descrever a vizinhança potencialmente afetada caracterizando, no mínimo, os seguintes aspectos: 

1 Tipologia arquitetônica e urbanística praticada no entorno - predominâncias e diferenças, padrão construtivo, tipologia 
construtiva, modelos de assentamentos predominantes considerando a implantação das edificações nos lotes; 

A avaliação da tipologia arquitetônica e urbanística compreende análise dos edifícios, a disposição das unidades habitacionais em 

determinado espaço, o estilo adotado, a distribuição da circulação, como também as regras inerentes à composição urbanística.   

No que se refere a área de vizinhança do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não é verificada a predominância quanto a ocupação. Porém 

é perceptível, em alguns pontos do tecido urbano no qual o empreendimento está inserido, a substituição das edificações de 1 e 2 pavimentos 

por edificações com 5 pavimentos ou mais, demonstrando a tendência de verticalização da área. Nos bairros Cruzeiro e Anchieta, há 

predominância de edificações acima de 3 pavimentos. Tais considerações podem ser observadas no mapa de tipologia de ocupação 

apresentado como Figura 95 apresentado na página 61 deste documento.  

Observou-se a predominância das tipologias ‘compacta’ e ‘tipo torre’ na vizinhança em estudo e, nas vias de maior movimento como a Avenida 

Afonso Pena, a continuidade das fachadas com portas voltadas diretamente para a calçada e ausência de recuos. Tais edificações são 

caracterizadas pelo uso, principalmente comercial (no que se refere ao pavimento térreo) e são classificadas, conforme Netto (2006) como 

edifício ‘tipo compacto’.  

Nas vias adjacentes à Avenida Afonso Pena, com predominância residencial, são identificadas edificações ‘tipo torre’, caracterizadas pelos 

recuos laterais e frontal e a falta de continuidade entre as fachadas. Os recuos afastam os prédios da rua, diminuindo a relação fachada-rua. 

Tais edifícios caracterizam-se ainda pela utilização do pavimento térreo como garagens, reduzindo a circulação de pessoas e induzindo a um 

sentimento de insegurança na área.  
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Figura 74 - Vista de edificação com recuo mínimo da calçada e 
continuidade com a fachada dos empreendimentos vizinhos, facilitando o 

acesso dos pedestres as dependências da edificação  

 

Figura 75 - Vista de edificação presente nas áreas adjacentes a Av. 
Afonso Pena. Com acesso restrito a pedestres e demais visitantes.  

 

Quanto ao padrão construtivo destacam-se nas edificações de 1 a 2 pavimentos a presença de áreas livres no terreno, tratados com 

ajardinamento e pisos frios. As fachadas caracterizam-se pela presença de revestimento mais sofisticados, não apenas reboco fino e com 

pintura a base de látex. Erigidas com estrutura completa de concreto armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de 

madeira. 

As edificações de 3 pavimentos ou mais são caracterizadas por apresentarem revestimentos de massa fina com pintura à base de látex 

acrílico, entrada social não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente. Na área dos bairros Cruzeiro 

e Anchieta, percebe-se a predominância de edificações com revestimento de pastilhas ou equivalentes.  

Há de se ressaltar, porém, as áreas urbanizadas identificadas como Santa Isabel, Vila FUMEC e Pindura Saia que apresentam tipologia 

compacta, principalmente. As edificações apresentam, no máximo 3 pavimentos e padrão construtivo com pouca ou nenhuma infraestrutura, 

erigidas em alvenaria de blocos de concreto ou similar, sem revestimento interno e externo, e cobertura em lajes pré-fabricadas, sem 

impermeabilização ou telhas de fibrocimento ou barro. 

 

Figura 76 - Vista comunidade Santa Isabel, localizada na Avenida Afonso 
Pena.  

 

Figura 77 - Vista da Vila FUMEC localizada na Rua do Cobre, próxima ao 
empreendimento. 
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Figura 78 - Vista das edificações presentes na vizinhança do 
empreendimento 

 

Figura 79- Vista das edificações presentes na vizinhança do 
empreendimento 

 

Quanto ao estilo das edificações, é possível identificar na vizinhança a presença dos estilos neoclássicas, neorromânicas e neogóticos, 

elementos da arquitetura greco-romana incorporados modismos que caracterizaram a década de 20, como o primado geométrico do art-déco 

(arquitetura europeia), nas edificações mais antigas da região. A Influência europeia também pode ser percebida nos em alguns espaços 

públicos e edificações presentes no entorno do empreendimento, como o Colégio Sagrado Coração de Maria no bairro Serra, que possuiu 

uma estrutura neoclássica, com tijolos adobe (barro cru), com pés direito altos e grandes portas e janelas estreitas e compridas, demostrando 

bem a arquitetura greco-romana da época. Outra estrutura que representa este marco é o Colégio Arnaldo, localizado no bairro Cruzeiro, 

com as mesmas características arquitetônicas das primeiras construções. As imagens a seguir ilustram as edificações antigas presentes na 

vizinhança, bem como edificações mais recentes.  

 

Figura 80 - Vista da fachada do Colégio Sagrado Coração de Maria 
localizado na Rua Palmira. 

 

Figura 81 - Vista da fachada do Colégio Arnaldo, localizado na Rua Vitorio 
Marçola 
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Figura 82 - Vista edifício, localizado na Rua Brás Cubas.  

 

Figura 83 - Vista edifício, localizado na Rua Dom Vital. 

2 Uso do solo – usos, porte, especialidades e diversidades, conflitos, centralidades, potenciais de atratividade, principais 
equipamentos urbanos e comunitários; 

A vizinhança da Sede do TJMG é predominantemente residencial, conforme mapeamento apresentado na Figura 96 apresentada na página 

62.  

São identificadas as classificações de comércios e serviços principalmente na Avenida Afonso Pena, destacando estabelecimentos de 

pequeno porte como drogarias, restaurantes, lojas de presentes, agências bancárias, casas lotéricas, estacionamentos e imobiliárias. Esta 

característica demonstra um atendimento voltado à população local, apresentando pouca ou nenhuma atratividade de pessoas de outras 

regiões. Nas áreas predominantemente residenciais são encontrados pontualmente pequenos comércios como padarias e restaurantes.  

 

Figura 84 - Vista empreendimentos, localizados na Avenida Afonso Pena. 

 

Figura 85 - Vista da drogaria presente na vizinhança do TJMG 
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Figura 86 - Vista da agência bancária localizada na Avenida Afonso Pena 

 

Figura 87 - Vista do posto de combustível, localizado na Avenida Afonso 
Pena, próximo à Sede do TJMG 

Quanto a atratividade de público destaca-se o próprio TJMG, a FUMEC, os colégios identificados na vizinhança, como o Colégio Arnaldo e 

Colégio Sagrado Coração de Maria, a sede do Minas Tênis Clube II, bem como os espaços públicos como a Praça Governador Israel Pinheiro 

(Praça do Papa), Parque das Mangabeiras, Praça da Bandeira e Praça Milton Campos.  

  

Figura 88 - Vista entrada principal da universidade FUMEC, localizado na 
Rua Cobre, no entorno do empreendimento 

 

Figura 89 - Vista Minas Tênis Clube, localizado na Avenida dos 
Bandeirantes, próximo à Sede do TJMG 

 

Figura 90 - Vista da Praça da Bandeira próxima a sede do TJMG 

 

Figura 91 - Vista do mirante localizado nas proximidades da Sede do 
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TJMG 

3 Qualidade ambiental da vizinhança e os elementos naturais existentes, considerando: recursos hídricos, as formações 
vegetais existentes e legalmente protegidas, a morfologia do sítio, arborização viária e dos quarteirões, níveis de ruído no 
entorno, ventilação natural, poluição atmosférica e visual.  

O município de Belo Horizonte está inserido, de maneira geral, em zona de transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, entretanto a 

ocupação urbana, aliada à especulação imobiliária ocorrida na área de inserção do empreendimento, desencadeou-se um processo de 

remoção da vegetação primária para a implantação de empreendimentos, como mencionado nos itens anteriores. Para a melhoria da 

ambiência nos espaços foram incorporados a paisagem urbana espécies de baixa relevância antrópica, sendo utilizadas espécies de interesse 

ornamental, muitas vezes exóticos. Apesar disso, destaca-se que a vizinhança da Sede do TJMG apresenta arborização considerável quando 

comparada a outras áreas do município.  

 

Figura 92 - Vista da Avenida Afonso pena com destaque para a 
arborização presente no canteiro central e nas calçadas ao longo da 

avenida 

 

Figura 93 - Vista da arborização presente na Rua Albita com Bernardo 
Figueiredo, localizada no bairro Cruzeiro.  

Há de se ressaltar ainda que, apesar de não estar inserido na área de vizinhança potencialmente afetada pelo empreendimento, o Parque 
das Mangabeiras apresenta extrema relevância ambiental e proporciona indiretamente maior qualidade ambiental à vizinhança. Além do dele, 
pode-se citar ainda a Praça do Papa, Praça da Bandeira e Praça Milton Campos que também contribuem para melhoria da condição ambiental 
e se caracterizam como espaço de lazer aos moradores da região e visitantes.  

Como já foi dito anteriormente, foram identificados dois corpos hídricos na sub-bacia do Córrego da Serra dentro vizinhança imediata ao 
empreendimento que já se encontram canalizados em regime fechado, não sendo, portanto, afetados pela ampliação da sede do TJMG.  

Em relação aos níveis de ruído e emissões atmosféricas da região, destaca-se, principalmente o tráfego de veículos nas vias principais, não 
tendo, na vizinhança da Sede do TJMG, empreendimentos caracterizados por emissões de ruído ou emissões atmosféricas de grande 
relevância. Entretanto, é importante ressaltar que durante as obras de ampliação da Sede do TJMG poderá ocorrer alterações nos níveis de 
pressão sonora da região e que estes deverão ser devidamente mitigados e monitorados afim de evitar alterações no conforto ambiental da 
vizinhança.   

4 Marcos simbólicos, patrimônio cultural e espaços públicos - existência, importância, estado de conservação;  

O empreendimento a ser ampliado está inserido em Área de Interesse Cultural da Serra do Curral e, portanto, o projeto de modificação com 
acréscimo do imóvel passou por análise e deliberação pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 
(CDPCM-BH). Conforme publicado no Diário Oficial do Município em 10 de janeiro de 2019, edição nº 5689 (ver Anexo 6 deste documento), 
a proposta foi aprovada com destaque para as diretrizes relativas à área permeável e altimetria da edificação, ambas já contempladas nos 
índices apresentados neste Estudo de Impacto de Vizinhança. 

A seguir são listados os principais marcos/espaços públicos na vizinhança do empreendimento: 

 

SERRA DO CURRAL  

Eleita pela população, em 1997, como símbolo de Belo Horizonte, a Serra do Curral constitui parte integrante da história de Minas Gerais. 
No período de colonização do Estado, era a referência de localização para os viajantes. Tombada pela Lei Orgânica do Município e pelo 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ela é o marco geográfico mais representativo da região metropolitana de Belo 
Horizonte, e o Parque da Serra do Curral protege este patrimônio. 

Iniciando-se na portaria sul do Parque das Mangabeiras, passando por trás do Instituto Hilton Rocha, estendendo-se pela Avenida José do 
Patrocínio Pontes até a Praça do Estado de Israel, o Parque abrange uma área aproximada de 400 mil m². Sua cobertura vegetal é bem 
heterogênea com espécies de Campo de Altitude, Cerrado, Campo Rupestre e um maciço vegetal com vestígios de Mata Atlântica.  
O parque apresenta altitudes médias variando entre 1.136 e 1.380, e está inserido na macrobacia do Arrudas, na bacia do Córrego da Serra 
e na sub-bacia do Córrego da Serra. Com trilhas, mirantes e praças de convívio, é um espaço para a prática de caminhada, para o descanso 
e contemplação.  

Quanto ao seu estado de conservação, o parque se encontra em ótimo estado, bem conservado, limpo, com profissionais preparados para 
apresentar os biomas e diversidades da região, com isso continua sendo um excelente cartão postal e atrativo para visitantes. 

 

PRAÇA DO PAPA 

A Praça Israel Pinheiro, mais conhecida como Praça do Papa, é uma importante praça localizada no bairro das Mangabeiras, na cidade de 
Belo Horizonte. Situa-se próxima à base da Serra do Curral, ao final da Avenida Agulhas Negras e a mais de 1.100 m de altitude. O lugar foi 
o escolhido para a celebração da primeira visita de um Papa à cidade, ocorrida no dia 1 de julho de 1980; o evento não marcou apenas a 
história da cidade, mas mudou de forma definitiva a praça que, a partir de então, se converteu num dos principais pontos turísticos de Belo 
Horizonte (Descubra Minas). 

Quanto a seu estado de conservação, a Praça Israel Pinheiro, está em ótimo estado, com novas iluminações em seu entorno, limpeza 
adequada, a praça é famosa por reunir turistas, vendedores ambulantes e moradores da cidade. 

 

PRAÇA DA BANDEIRA  

A Praça da Bandeira funciona como rotatória para o cruzamento das avenidas Afonso Pena e Bandeirantes. Foi inaugurada em 1997 e fez 
parte das comemorações de 100 anos da cidade. Ela não possui área verde, monumentos para visitação e nem é utilizada para caminhadas, 
porém uma vez por mês recebe um evento pela manhã no qual a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros realizam a troca da bandeira e 
executam o hino em sua homenagem, em uma cerimônia que traz boas lembranças da infância nas escolas e nos desfiles de 7 de setembro. 

Quanto a seu estado de conservação, se encontra muito bem conservada, limpa e iluminada, pronta para receber seus eventos mensais. 

 

PARQUE DAS MANGABEIRAS  

Apresenta extrema relevância ambiental e garante a qualidade ambiental da vizinhança. O Parque das Mangabeiras foi criado em 14 de 

outubro de 1966, pelo Decreto 1.466 com a finalidade de preservação da Serra do Curral e da reserva florestal existente, bem como se tornar 

uma área de recreação para a cidade. Em 1974, foi autorizada a implantação do Parque, por meio da lei nº 2.403. O projeto paisagístico foi 

elaborado por Roberto Burle Marx e sua equipe. Em 1999, por meio da Lei Estadual 13.190, uma área do Paredão da Serra do Curral foi 

incorporada à reserva do parque das Mangabeiras. Assim sendo, o parque inicia-se na portaria sul, estendendo-se ao longo da Av. José do 

Patrocínio Pontes até a Praça Estado de Israel (Fundação de Parques Municipais, 2019)1 

Quanto ao estado de conservação, pode-se dizer que se encontra adequado para visitas, limpo e com manutenção em dia, com diversas 

espécies de peixes e animais, porém se encontra limitado aos visitantes, devido aos surtos de febre amarela, podendo apenas pequenos 

grupos de visitantes diários.  

 

PRAÇA MILTON CAMPOS  

Localizada no cruzamento das avenidas Afonso Pena com Avenida do Contorno, homenageia o Estadista Mineiro Milton Campos, que 
governou o Estado no período de 1947 a 1951. No canteiro central, uma estátua em bronze perpetua sua memória e ao seu redor os prédios 
da Embratel e do Clube Ginástico. Além da ótima localização, a praça passou a ser um ponto de referência na zona Sul de Belo Horizonte, 
por ser acessível a diversos pontos da cidade.  

                                                      

1 Link de acesso: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-das-mangabeiras. Acesso em 26 de março 

de 2019.  

http://www.pracadopapa.com.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-das-mangabeiras
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Quanto ao estado de conservação, a praça se encontra em péssimo estado, a falta de limpeza, segurança, iluminação e manutenção são 
fatores que deixam a desejar.  

 

COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA 

O Colégio Sagrado Coração de Maria é parte integrante de uma rede nacional e internacional de escolas pertencentes à Congregação das 
Religiosas do Sagrado Coração de Maria. Com quase 90 anos de fundação, o Colégio se coloca entre os de maior tradição em Belo Horizonte. 
Sua proposta pedagógica se volta para a oferta de uma educação de qualidade destinada a crianças, jovens e adultos, comprometida com a 
excelência acadêmica, a cultura da solidariedade, da paz e da justiça e com o processo de transformação social. 

No dia 21 de janeiro de 1928, celebrou-se a missa que marcou a fundação do Colégio Sacré Coeur de Marie em Belo Horizonte. Nessa 
época, o Colégio funcionava em sua sede provisória, na Rua Timbiras, 1491. Em 1930, transferiu-se definitivamente para o prédio da Rua 
Professor Estêvão Pinto, 400, no bairro Serra. (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte) 

Endereço: Rua Professor Estevão Pinto, 400 - Serra  

Tombamento: IEPHA 

Nº do decreto de tombamento ou registro: Deliberação 17/ 12/ 1992 Ratificação 11/ 02/ 1993 

Denominação do Bem Cultural Tombado ou Registrado: Edifício principal (em forma de 'U') e o edifício residência das Irmãs do Colégio 
Sagrado Coração de Maria. 

Outras denominações do bem cultural: Residência das irmãs do Colégio Sagrado Coração de Maria 

Nível de Proteção: M 

Categoria: BI - Bens Imóveis - Estruturas Arquitetônicas isoladas 

Exercício de Apresentação: 1998 

 

1º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR 

O prédio foi edificado em 1913 e nos primeiros anos abrigou o Colégio Anglo-Mineiro, que recebeu o mobiliário escolar, gabinetes de física, 
química e história natural dos Estados Unidos. Em 1918, passou a sediar o Ginásio Mineiro. Poucos anos depois, já na década de 20, passou 
a ser sede de uma das unidades do Corpo de Bombeiro. (Portal Descubra Minas) 

Apesar das mudanças de função conservou suas características arquitetônicas. 

Endereço: Rua Piauí 1815 (Quarteirão 1815 14-7ª seção urbana) 

Tombamento: IEPHA 

Nº do decreto de tombamento ou registro: Deliberação 08/ 1995 

Denominação do Bem Cultural Tombado ou Registrado: Corpo de Bombeiros UBPM - Conjunto Arquitetônico 

Nível de Proteção: M 

Categoria: CP - Conjuntos Paisagísticos Urbanos e Naturais 

Exercício de Apresentação: 1998/2000/2001 

 

RESERVATÓRIO D’ÁGUA DO CRUZEIRO – PARQUE MUNICIPAL PROFESSOR AMÍLCAR VIANNA MARTINS 

Apesar de ter sido instituído como parque há poucos anos, a área ainda abriga um prédio que mantém o primeiro reservatório de água da 
cidade, conhecido como Reservatório da Serra. O prédio, tombado pelo Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura, foi construído 
em 1897, ano em Belo Horizonte foi inaugurada, e abriga uma caixa d’água no seu subsolo, com capacidade para 2 milhões de litros. O 
interessante é que este reservatório continua em funcionamento e abastece os bairros Serra, Anchieta e parte de Cruzeiro, São Lucas e 
Funcionários. (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte) 

Endereço: Rua Cobre 114, bairro Cruzeiro 

Tombamento: IEPHA 

Nº do decreto de tombamento ou registro: Lei Orgânica - 1990 - artigo 224 
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Denominação do Bem Cultural Tombado ou Registrado: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Reservatório d'água do Cruzeiro - Parque 
Amílcar Viana Martins. 

Nível de Proteção: M 

Categoria: CP - Conjuntos Paisagísticos Urbanos e Naturais 

Exercício de Apresentação: 1998 

 

CONJUNTO URBANO DA PRAÇA TIRADENTES E ADJACÊNCIAS 

A praça foi inaugurada em 20 de agosto de 1962, na gestão do então prefeito da capital mineira Amintas de Barros, sem que o monumento 
ao inconfidente estivesse pronto e contando com uma réplica em gesso, em solenidade que contou com a presença do governador e do 
arcebispo coadjutor.  

Executada em bronze pelo artista Antônio van der Weill, a estátua foi finalmente assentada em nova base em 5 de janeiro do ano seguinte; 
com seis metros e meio de altura e pesando mil e quatrocentos quilos, a obra corrigia erros da réplica em gesso. Dada a importância da 
representação histórica do monumento, desde 1995 a Superintendência de Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte realiza 
anualmente a limpeza da estátua, sempre no dia 21 de abril.  

A praça vem ao longo do tempo sendo palco de protestos populares; um exemplo foi a manifestação realizada em 2010, feita por estudantes, 
que com humor reclamava da poluição visual feita pelos políticos com uso de "cavaletes" de 
propaganda.https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Tiradentes_(Belo_Horizonte) - cite_note-5 ou a feita por empresários contra o 
excessivo número de impostos do Brasil, levando o "livro" de sete toneladas e meia contendo parte das leis tributárias do país, e 
várias forças foram armadas, representando cada uma delas um imposto que é cobrado dos brasileiros. (Eduardo Henrique de Paula Cruvinel 
(13 de abril de 2012). «MONUMENTOS, MEMÓRIA E CIDADE: ESTUDO DE CASO EM BELO HORIZONTE - Dissertação de 
Mestrado» (PDF). Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)) 

Endereço: Praça Tiradentes, bairro Funcionários 

Tombamento: IEPHA 

Nº do decreto de tombamento ou registro: Deliberação 03/ 1994 

Denominação do Bem Cultural Tombado ou Registrado: Conjunto Urbano da Praça Tiradentes e adjacências (FAHCADAS E VOLUME: Av. 
Brasil 1433; Rua Bernardo Guimarães, 874; Av. Afonso Pena 2158 ; Rua Aimorés, 675; Av. Afonso Pena 2093; Av. Afonso Pena 216; Av. 
Afonso Pena 2185; Rua Aimorés 698 esquina com rua Rio Grande do Norte; Rua Rio Grande do Norte 464; Av. Brasil 1297; Av. Brasil 1305; 
Rua Timbiras 637; Rua Aimorés 628/ 638; Av. Bernardo Monteiro 1404; Rua Aimorés 647; Rua Rio Grande do Norte 587; (VOLUME: Rua 
Rio Grande do Norte 460 esquina com Av. Brasil; Av. Bernardo Monteiro 1280. 

Nível de Proteção: M 

Categoria: CP - Conjuntos Paisagísticos Urbanos e Naturais 

Exercício de Apresentação: 1998 

 

5 Descrição da paisagem do entorno – conclusão.  

A) Os elementos constituintes da paisagem na vizinhança do empreendimento deverão ser representados em foto aérea que 
contenha no mínimo: 

 Curvas de nível conforme levantamento topográfico; 

 Orientação solar e direção dos ventos dominantes; 

 Cursos d’água e outros elementos naturais significativos presentes na vizinhança; 

 Indicação de bens e conjuntos tombados, referenciais urbanos e marcos simbólicos; 

 Equipamentos urbanos e comunitários e espaços públicos. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Amintas_de_Barros&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Tiradentes_(Belo_Horizonte)#cite_note-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forca
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/MMMD-95YS3X/monumentos_mem_ria_e_cidade___estudo_de_caso_em_belo_horizonte___eduardo__henrique_de_paula_cruvinel.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/MMMD-95YS3X/monumentos_mem_ria_e_cidade___estudo_de_caso_em_belo_horizonte___eduardo__henrique_de_paula_cruvinel.pdf?sequence=1
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Figura 94 - Mapa de identificação dos elementos constituintes da paisagem na vizinhança
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B) Para identificação das tipologias de uso e ocupação do solo existentes na vizinhança, deverão ser produzidos os seguintes 
mapas, tendo como referência o mapa base especificado acima: 

 

Mapa 1: Tipologias de ocupação  

Mapear as tipologias presentes na vizinhança do empreendimento, pelo menos, nas seguintes categorias: 

1- Terrenos ou lotes vagos; 

2- Em construção; 

3- Edifícios 1 a 2 pavimentos; 

4- Edifícios de até 3 a 5 pavimentos; 

5- Edifícios com mais de 6 pavimentos; 

6- Edifícios não residenciais com baixa área construída e área utilizada total do terreno ou galpões; 

7- Helipontos  

Ver Figura 95, página 61. 

 

Mapa 2: Uso do solo 

Utilizar as seguintes categorias: 

a. Residência; 

b. Comércio; 

c. Serviços; 

d. Indústria; 

e. Serviços de uso coletivo e institucional (escolas, postos de saúde, hospitais, entre outros); 

f. Agricultura urbana; 

g. Vago / sem uso.  

Observação: Para uso misto classificar o imóvel com as categorias referenciadas conjuntamente. 

Ver Figura 96, página 62. 
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Figura 95 - Mapa de classificação da tipologia de ocupação 
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Figura 96 - Mapa de classificação de uso do solo 
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5.3 - TRÂNSITO, TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO  

Observação: as rotas, interseções e demais aspectos da análise de trânsito não devem se limitar ao número de linhas do presente 
formulário, que serve apenas de base para o estudo a ser entregue. 

5.3.1. Acessos ao empreendimento  Representar, em separado: 

O acesso de veículos da Torre Existente é realizado pela Avenida Afonso Pena, principalmente para embarque e desembarque, pela rua 

Pirapetinga (acesso as vagas de estacionamento dos subsolos) e da área de carga e descarga (Subsolo 1). Na proposta de ampliação do 

empreendimento é prevista a manutenção desses acessos.  

O Anexo Norte deverá contar com o acesso principal de pedestres pela Avenida Afonso Pena e um acesso pela Rua Pirapetinga. O acesso 

de veículos deverá ser realizado pela Rua Pirapetinga.  

O Anexo Sul deverá contar com o acesso principal de pedestres pela Avenida Afonso Pena e um acesso pela Rua Pirapetinga (identificado 

no projeto como acesso de serviços). O acesso de veículos, assim como no Anexo Norte, deverá ser realizado pela rua Pirapetinga.  

A imagem a seguir reforça a indicação dos acessos do empreendimento.  

 

Figura 97 - Acessos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais  

Nos itens a seguir serão detalhadas as principais rotas de chegada e saída de veículos ao empreendimento, sendo considerados os acessos 

localizados na R. Pirapetinga. O acesso de veículos pela Av. Afonso Pena (port cochère) manterá seu funcionamento como embarque e 

desembarque de alguns funcionários. 

A) com indicações das rotas de chegada, descritas conforme modelo a seguir: 

Destaca-se que as rotas de chegada do Anexo Norte são idênticas as rotas de chegada da Torre Existente.  

Descrição das rotas de chegada do Anexo Norte  

Rota 1: (...) >> R. Mestre Lucas >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Trifana >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

Rota 2: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R.Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal de 

Justiça 

Rota 3: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido centro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal 

de Justiça 

Rota 4: (...) >> R. do Ouro >> R. Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

Rota 5: (...) >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 
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Descrição das rotas de chegada do Anexo Sul 

Rota 1: (...) >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

Rota 2: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Maripá >> R. Pirapetinga >> Tribunal de 

Justiça 

Rota 3: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido centro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Maripá >> R. Pirapetinga >> Tribunal 

de Justiça 

Rota 4: (...) >> R. do Ouro >> R. Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

Rota 5: (...) >> R. Mestre Lucas >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Maripá >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 
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Figura 98 - Identificação das rodas de chegada (ênfase para o Anexo Norte) 
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Figura 99 - Rotas de chegada (ênfase para o Anexo Sul) 
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B) Fotografia aérea com indicações das rotas de saída, descritas conforme modelo a seguir: 

Destaca-se que as rotas de saída do Anexo Norte são idênticas as rotas de saída da Torre Existente.  

Tabela 09 - Descrição das rotas de saída Anexo Norte 

Descrição das rotas de saída -  Anexo Norte 

Rota 1: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso Pena (sentido centro) 

>> (...) 

Rota 2: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. Muzambinho >> R. do Ouro >> (...) 

Rota 3: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) 

>> (...) 

Rota 4: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> (...) 

 

 

Tabela 10 - Descrição das rotas de saída Anexo Sul 

Descrição das rotas de saída -  Anexo Sul 

Rota 1: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso Pena (sentido centro) 

>> (...) 

Rota 2: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) 

>> (...) 

Rota 3: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> (...) 

Rota 4: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. Muzambinho >> R. do Ouro >> (...) 
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Figura 100 - Rotas de saída (ênfase para o Anexo Norte) 
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Figura 101 - Rotas de saída (ênfase para o Anexo Sul) 
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Preencher o seguinte quadro, com informações sobre o sistema viário contido nas rotas de chegada e saída do empreendimento: 

Caracterização do sistema viário das rotas de veículos 

Via Classificação 
Sentido de 
circulação 

Seção 
transversal 

Nº de faixas 
por sentido 

Estado do 
pavimento 

Estado da 
sinalização 

Estacionamento 

Av. Afonso 
Pena 

Arterial Duplo 11 m 3 Bom Bom 

Regulamentado 
(proibição de 

parada e 
estacionamento 

alguns trechos da 
via) 

R. Pirapetinga Local/Coletora Único 7,80 m 1 Regular 

Vertical: Bom 

Horizontal: 
Desgastada 

Permitido 

R. 
Muzambinho 

Coletora Único 8,6 m 1 Bom Bom 

Regulamentado 
(proibição de 

parada e 
estacionamento 

alguns trechos da 
via) 

R. Prof. 
Estêvão Pinto 

Coletora Único 7,80 m 1 Bom Bom 

Regulamentado 
(proibição de 

parada e 
estacionamento 

alguns trechos da 
via) 

R. Trifana Coletora Único 8 m 2 Bom 

Vertical: Bom 

Horizontal: 
Desgastada 

Regulamentado 
(proibido 

estacionar em 
alguns trechos da 

via) 

R. do Chumbo Local Único 6,8 m 1 Regular 

Vertical: Bom 

Horizontal: 
Desgastada 

Regulamentado 
(proibição de 

parada e 
estacionamento 
em um trecho da 

via) 

R. do Ouro Coletora Único 8 m 2 Bom Bom 

Regulamentado 
(proibição de 

estacionamento 
em um lado da 

via) 

R. Maripá Local Único 5,4 m 1 Regular 

Vertical: Bom 

Horizontal: 
Inexistente 

Permitido 

R. Mestre 
Lucas 

Coletora Duplo / único 8,8 m 2/1 Regular 

Vertical: Bom 

Horizontal: 
Desgastada 

Regulamentado 
(proibição de 

parada e 
estacionamento 
em um lado da 

via) 

C) Fotografia aérea com indicações das rotas de pedestres, linha de metrô e localização de estações, Pontos de Embarque e 
Desembarque do Transporte Coletivo (PEDs) e de táxi. 
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Figura 102 - Localização dos pontos de embarque e desembarque e rotas de pedestres
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Preencher o seguinte quadro, com informações sobre as rotas de pedestres: 

Caracterização das rotas de pedestres 

Largura das calçadas Rampa para pedestres Faixa de travessia Foco semafórico Estado da calçada 

Rota 1: >>Av. Afonso Pena >> Tribunal de Justiça 

6,45 Sim Sim Sim Bom 

Rota 2: >> Av. Afonso Pena >> Tribunal de Justiça 

6,45 Sim Sim Sim Bom 

Rota 3: >> Av. Afonso Pena >> Tribunal de Justiça 

6,45 Sim Sim Sim Bom 

Rota 4: Av. Afonso Pena >> Tribunal de Justiça 

6,45 Sim Sim Sim Bom 

Rota 5: Av. Afonso Pena >> Tribunal de Justiça 

6,45 Sim Sim Sim Bom 

Rota 6: R. Professor Estêvão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso Pena >>Tribunal de Justiça 

2,80 / 2,60 / 6,45 Sim / Sim / Sim Sim / Sim / Sim Sim / Sim / Sim Bom / Regular / Bom 

Rota 7: R. Prof. Estêvão Pinto >> R. do Chumbo >> R. Pirapetinga >> R. Muzambinho >> Av. Afonso Pena >> Tribunal de Justiça 

2,80 / 2,40 / 2,20 / 2,60 / 
6,45 

Sim / Não / Sim / Sim / 
Sim 

Sim / Não / Não / Sim / 
Sim 

Sim / Não / Não / Sim / 
Sim 

Bom / Regular / Bom / 
Regular / Bom 

 

Descrever as condições dos PEDs localizados no entorno do empreendimento, informando sobre a existência de abrigo. 

 

PED 
Linhas de 

ônibus 
Descrição 

PED 1 

 

62/1030/4103/ 
4108/1170/2152 

PED 1 - Localizado na Av. Afonso Pena n° 3629 - 

Possui apenas sinalização indicativa e informações 

acerca das linhas que por ali circulam. Não dispõe de 

abrigo nem mesmo assento. 

PED2 

 

62/1030/1170/ 
3052/4103/4108 

PED 2 - Localizado na Av. Afonso Pena n° 3678 - 

Possui abrigo de ônibus com a cobertura degradada, 

o assento encontra-se em bom estado de 

conservação. Dispõe de informações acerca das 

linhas que por ali circulam. 
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PED 
Linhas de 

ônibus 
Descrição 

PED 3 

 

62/1030/1170/ 
3052/4103/4108/ 

S20 

PED 3 - Localizado na Av. Afonso Pena n° 3880 - 

Possui abrigo e assento em bom estado de 

conservação. Dispõe de informações acerca das 

linhas que por ali circulam. 

PED 4 

 

62/1030/1170/ 
3052/4103/4108 

PED 4 - Localizado na Av. Afonso Pena n° 4114 - 

Possui abrigo de ônibus com a cobertura degradada, 

o assento encontra-se em bom estado de 

conservação, dispõe de informações acerca das 

linhas que por ali circulam. 

PED 5 

 

62/1030/1170/ 
3052/4103/4108 

PED 5 - Localizado na Av. Afonso Pena n° 3877 - 

Possui abrigo de ônibus e assento em bom estado 

de conservação. Dispõe de informações acerca das 

linhas que por ali circulam. 

PED 6 

 

2102/8150/S20 

PED 6 - Localizado na R. Prof. Estevão Pinto n° 933 

- Possui abrigo de ônibus e assento em bom estado 

de conservação. Dispõe de informações acerca das 

linhas que por ali circulam. 
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PED 
Linhas de 

ônibus 
Descrição 

PED 7 

 

S20 

PED 7 - Localizado na Av. Afonso Pena n° 3577-
possui apenas sinalização indicativa. Não dispõe de 
abrigo e assento, nem mesmo informações acerca 
das linhas que por ali circulam. 

5.3.2. Análise da capacidade viária e do nível de serviço - situação atual 

Os pontos da pesquisa Contagem Classificada de Veículos foram definidos pela BHTRANS. Os mesmos abarcam as principais rotas de 

acesso ao empreendimento, sendo as interseções mais relevantes no entorno imediato ao local de implantação dos anexos norte/sul e da 

torre existente do Tribunal de Justiça (Sede). Consequentemente serão os locais mais impactados pela geração de viagens do mesmo. 

Destaca-se na Tabela 011 e na Figura 103, os referidos pontos de pesquisa. 

Tabela 011 - Interseções selecionadas para estudo 

Interseções selecionadas para estudo 

Interseção 1: Av. Afonso Pena x R. Trifana x Mestre Lucas 

Interseção 2: Av. Afonso Pena x R. Muzambinho 

Interseção 3: R. R. Prof. Estevão Pinto x R. Muzambinho 

Interseção 4: R. Prof. Estevão Pinto x R. Trifana 

Justificativa: As interseções definidas cercam o local de implantação do empreendimento e englobam as rotas de chegada e saída do 

mesmo, portanto são, naturalmente, as que sofrerão o maior impacto da operação da ampliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
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Figura 103 - Identificação das interseções selecionadas para estudo
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De forma complementar, apresenta-se nas figuras seguintes, vista dos pontos de pesquisa. 

 

Figura 104 - Ponto 1 - Interseção da Av. Afonso Pena x R. Trifana x R. 
Mestre Lucas 

 

Figura 105 - Ponto 2 - Interseção da Av. Afonso Pena x R. Muzambinho 

 

Figura 106 - Ponto 3 - Interseção R. Prof. Estevão Pinto x R. Muzambinho 

 

Figura 107 - Ponto 4 - Interseção R. Prof. Estevão Pinto x R. Trifana 

Apresentar croquis das interseções estudadas, com o número de faixas de trânsito, a identificação dos movimentos permitidos e     
programação semafórica e os respectivos volumes de tráfego na hora pico. 

Foi realizada pesquisa de Contagem Classificada Volumétrica - CCV em um dia útil típico do mês de março de 2019 (14/03/2019), nas 

interseções identificadas anteriormente. Contou-se separadamente carros, motos, ônibus e caminhões. A pesquisa compreendeu o horário 

de 07h00 às 09h30 - período da manhã e de 17h00 às 19h30 - período tarde/noite, de acordo com as diretrizes da BHTRANS. Os volumes 

de cada interseção podem ser identificados nas tabelas seguintes.  

A pesquisa completa pode ser verificada em detalhes no Anexo 11 deste documento. 
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PONTO 01 - AV. AFONSO PENA X RUA TRIFANA X RUA MESTRE LUCAS 

Tabela 12 - Pesquisa Ponto 01 - Volume Pico Manhã / Tarde 

 

 

Os volumes mais significativos, tanto no pico da manhã quanto no pico da tarde, correspondem ao tráfego da Av. Afonso Pena (Norte/ Sul). 

Resume-se na Tabela 13 os volumes de cada aproximação da interseção em unidade de veículos equivalentes (UVP), de acordo com os 

parâmetros da BHTRANS (Automóvel = 1 / Moto = 0,33 / Ônibus = 2,25 / Caminhão = 2,0). 

Tabela 13 - Volumes das aproximações UVP (Ponto 01 – Cenário Atual) 

PONTO 01 - Interseção Av. Afonso Pena x Rua Mestre Lucas x Rua Trifana 

Acesso Volume na hora pico (UVP) - Manhã  Volume na hora pico (UVP) - Tarde  

Av. Afonso Pena (Aproximação Norte) 1152 1246 

Av. Afonso Pena (Aproximação Noroeste) 170 187 

Av. Afonso Pena (Aproximação Sul)  1008 1126 

Rua Mestre Lucas 437 455 

Rua Trifana  552 710 

 

Dividiu-se a aproximação norte em duas para efeito das análises de capacidade, uma vez que o fluxo com destino à Rua Mestre Lucas 
(aproximação noroeste) possui fase semafórica independente do fluxo com direção à Praça da Bandeira.  

A interseção opera com semáforo de três tempos. Resume-se na Figura 108 a programação semafórica das aproximações citadas. 
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Figura 108 - Detalhe da programação semafórica do Ponto de Pesquisa 01 

PONTO 02 - AV. AFONSO PENA X RUA TRIFANA X RUA MESTRE LUCAS 

A hora pico deste ponto no período da manhã correspondeu ao intervalo de 07h45 às 08h45, no que concerne o pico da tarde, o intervalo 

ocorreu de 17h às 18h, conforme detalhado na Tabela 14. 

Tabela 14 - Pesquisa Ponto 02 - Volumes Pico Manhã / Tarde 
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Os volumes mais relevantes nesta interseção no pico manhã/tarde correspondem ao carregamento da Av. Afonso Pena (Norte/Sul).  

Resume-se na Tabela 15, os volumes de cada aproximação da interseção em unidade de veículos equivalentes (UVP), de acordo com os 

parâmetros da BHTRANS (Automóvel = 1 / Moto = 0,33 / Ônibus = 2,25 / Caminhão = 2,0). 

Tabela 15 - Volumes das aproximações UVP (Ponto 02 - Cenário Atual) 

PONTO 02 - Interseção Av. Afonso Pena x Rua Muzambinho 

Acesso Volume na hora pico (UVP) - Manhã  Volume na hora pico (UVP) - Tarde  

Av. Afonso Pena (Aproximação Norte) 1098 1369 

Av. Afonso Pena (Aproximação Nordeste / 
retorno) 

353 484 

Av. Afonso Pena (Aproximação Sul) 1002 1064 

Assim como ocorreu no Ponto 01 foi necessário separar a aproximação norte em duas, em virtude da fase semafórica independente para o 

fluxo com destino à Rua Muzambinho ou que faz retorno na Av. Afonso Pena (aproximação nordeste/retorno). 

A interseção opera com semáforo de dois tempos. Resume-se na Figura 109 a programação semafórica das aproximações citadas. A 

aproximação Norte da Av. Afonso Pena (fluxo com destino à Praça da Bandeira) é tratada de forma independente pela BHTRANS, por isso 

foi adaptada no croqui. A informação dos tempos da mesma foi detalhada junto com a fase 02. 

 

Figura 109 - Detalhe da programação semafórica do Ponto de Pesquisa 02 
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PONTO 03 - RUA MUZAMBINHO X RUA PROFESSOR ESTEVÃO PINTO 

O pico manhã deste ponto correspondeu ao intervalo de 08h00 às 09h00, já o pico tarde o intervalo ocorreu 18h00 às 19h00, conforme 

detalhado na Tabela 16.  

Tabela 16 - Pesquisa Ponto 03 - Volume Pico Manhã / Tarde 

 

 

Os volumes mais relevantes nesta interseção no pico manhã/tarde, correspondem ao carregamento da R. Muzambinho sentido leste e a R. 

Prof. Estevão Pinto, sentido norte. 

Resume-se na  

Tabela 17, os volumes de cada aproximação da interseção em unidade de veículos equivalentes (UVP), de acordo com os parâmetros da 

BHTRANS (Automóvel = 1 / Moto = 0,33 / Ônibus = 2,25 / Caminhão = 2,0). 

 

Tabela 17 - Volumes das aproximações UVP (Ponto 03 – Cenário Atual) 

PONTO 03 - Interseção Rua Muzambinho x Rua Professor Estevão Pinto 

Acesso Volume na hora pico (UVP) - Manhã  Volume na hora pico (UVP) - Tarde  

Rua Muzambinho (Aproximação Oeste) 387 493 

Rua Prof. Estevão Pinto (Aproximação Sul) 458 506 



81 

Empreendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG 
Status do EIV: 

Roteiro para EIV
 

REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV
 

PLU
 

Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU
 

 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

 

Figura 110 - Detalhe da programação semafórica do Ponto de Pesquisa 03 

 

PONTO 04 - RUA PROFESSOR ESTEVÃO PINTO X RUA TRIFANA 

O pico manhã deste ponto correspondeu ao intervalo de 07h45 às 08h45, já o pico tarde ocorreu no intervalo de 17h45 às 18h45, conforme 
apresentado na Tabela 18. 

Tabela 18 - Pesquisa Ponto 04 - Volumes Pico Manhã / Tarde 
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Os volumes mais relevantes nesta interseção no pico manhã/tarde, correspondem ao carregamento da R. Trifana (sentido oeste) e a R. Prof. 

Estevão Pinto, sentido norte. 

Resume-se na Tabela 19 os volumes de cada aproximação da interseção em unidade de veículos equivalentes (UVP), de acordo com os 

parâmetros da BHTRANS (Automóvel = 1 / Moto = 0,33 / Ônibus = 2,25 / Caminhão = 2,0). 

Tabela 19 - Volumes das aproximações UVP (Ponto 04 – Cenário Atual) 

PONTO 04 - Interseção Rua Trifana x Rua Professor Estevão Pinto 

Acesso Volume na hora pico (UVP) - Manhã  Volume na hora pico (UVP) - Tarde  

Rua Trifana (Aproximação Oeste  512 494 

Rua Prof. Estevão Pinto (Aproximação Sul) 526 606 

A interseção opera com semáforo de dois tempos. Resume-se na Figura 111 a programação semafórica deste ponto. 

 

Figura 111 - Detalhe da programação semafórica do Ponto de Pesquisa 04 

5.3.3. Análise da travessia de pedestres semaforizada 

Conforme solicitação da BHTRANS, realizou-se pesquisas de contagem de pedestres em um dia útil típico do mês de março de 2019, nas 
travessias semaforizadas na Av. Afonso Pena em frente ao Tribunal de Justiça. De forma complementar, as travessias das interseções da R. 
Mestre Lucas x Av. Afonso Pena x R. Trifana e Av. Afonso Pena x R. Muzambinho foram contabilizadas devido sua relevância para o estudo.  

A pesquisa compreendeu o horário de 07h00 às 09h30 min. -  período da manhã e de 17h00 às 19h30 min. - período tarde, coincidentes com 
os horários da pesquisa CCV.  Ilustra-se nas figuras seguintes a localização, vistas e tabelas com volume de pedestres em cada travessia.   

A pesquisa completa pode ser verificada em detalhes no Anexo 12 deste documento. 



83 
 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

 

Figura 112 - Travessias semaforizadas próximas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais
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Figura 113 - Travessia 1 - Localizada na Av. Afonso Pena, interseção com 
Rua Muzambinho 

 

Figura 114 - Travessia 2 - Localizada na R. Muzambinho, interseção com 
Av. Afonso Pena 

 

Figura 115 - Travessia 3 - Localizada na Av. Afonso Pena em frente ao 
Tribunal de Justiça e Rua Alfenas 

 

Figura 116 - Travessia 4 - Localizada na Av. Afonso Pena em frente ao 
Tribunal de Justiça e ao Banco Itaú 

 

Figura 117 - Travessia 5 - Localizada na Av. Afonso Pena, interseção com 
Rua Trifana e Rua Mestre Lucas 

 

Figura 118 - Travessia 6 - Localizada na R. Mestre Lucas, em frente ao 
McDonald’s  
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Figura 119 - Travessia 7 - Localizada na Rua Trifana, interseção com Av. 
Afonso Pena 

 

 

TRAVESSIA 01 - AVENIDA AFONSO PENA (SUL) 

A Travessia 01 encontra-se na esquina da Av. Afonso Pena com Rua Muzambinho, onde foram contabilizados dois movimentos, sendo (M1) 

de leste/oeste e movimento (M2) de oeste/leste. O canteiro central é estreito e não há área de espera suficiente para os transeuntes, por isso 

os pedestres fazem o movimento completo de um sentido a outro da avenida.  

A hora de maior movimentação ocorreu de 07h45 às 08h45, já na parte da tarde ocorreu entre 17h15 e 18h15. Resume-se na Tabela 20 os 

volumes correspondentes aos períodos críticos identificados e o total de pedestres por período analisado.  

 

Tabela 20 - Pesquisa Travessia 01 - Volumes pico manhã/tarde 
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TRAVESSIA 02 - R. MUZAMBINHO X AV. AFONSO PENA 

A Travessia 02 está localizada na R. Muzambinho, interseção com Av. Afonso Pena. Esta travessia não é semaforizada, no entanto, foram 

contabilizados os pedestres devido a sua relevância. A travessia possui dois sentidos, M1 sul/norte e M2 norte/sul. A hora de maior movimento 

na parte da manhã ocorreu entre 08h30 e 09h30. Na parte da tarde, ocorreu de 17h45 às 18h45. Resume-se na Tabela 21 os volumes manhã 

e tarde do caminhamento de pedestres no local. 

Tabela 21 - Pesquisa Travessia 02 - Volumes pico manhã/tarde 

 
 

 
 

TRAVESSIA 03 - AV. AFONSO PENA EM FRENTE A RUA ALFENAS 

A Travessia 03 está localizada em frente ao Tribunal de Justiça e Rua Alfenas. Contabilizou-se dois sentidos, M1 oeste/leste e M2, leste/oeste. 

A hora de maior movimentação na manhã ocorreu entre 08h30 e 09h30, já o período crítico da tarde entre 17h00 e 18h00. O canteiro central 

é estreito, com isso os pedestres fazem o movimento completo de um sentido a outro. Resume-se na  

Tabela 22 os volumes manhã e tarde da travessia analisada.  

Tabela 22 - Pesquisa Travessia 03 - Volumes pico manhã/tarde 
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TRAVESSIA 04 - AV. AFONSO PENA EM FRENTE AO BANCO ITAÚ 

A Travessia 04 está localizada na Av. Afonso Pena em frente ao Tribunal de Justiça e ao Banco Itaú. A exemplo das demais, contou-se os 

dois sentidos, M1 oeste/leste e M2, leste/oeste. A hora de maior movimento na parte da manhã ocorreu entre 08h15 e 09h15. O pico da tarde 

no intervalo de 17h15 às 18h15. Resume-se na Tabela 23 os volumes manhã e tarde da travessia analisada. 

 

Tabela 23 - Pesquisa Travessia 04 - Volumes pico manhã/tarde 
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TRAVESSIA 05 - AV. AFONSO PENA ESQUINA COM RUAS TRIFANA E MESTRE LUCAS 

A Travessia 05 está localizada na Av. Afonso Pena, interseção com a R. Trifana e R. Mestre Lucas. Contabilizou-se dois sentidos, M1, 

oeste/leste e M2, leste/oeste. A hora de pico da manhã ocorreu entre 07h15 e 08h15, já o pico da tarde correspondeu ao intervalo das 18h15 

às 19h15.  Resume-se na  

Tabela 24 os volumes manhã e tarde da travessia analisada. 

Tabela 24 - Pesquisa Travessia 05 - Volumes pico manhã/tarde 

 

 

 

TRAVESSIA 06 - R. MESTRE LUCAS ESQUINA COM AV. AFONSO PENA 

A Travessia 06 localiza-se na R. Mestre Lucas, esquina com Av. Afonso Pena. Pesquisou-se os dois sentidos, M1, norte/sul e M2 sul/norte. 

O período de maior movimentação na manhã ocorreu entre 07h15 e 08h15, já o pico tarde entre 18h00 e 19h00. Na tabela seguinte apresenta-

se o detalhamento dos dados coletados. 

Tabela 25 - Pesquisa Travessia 06 - Volume Pico Manhã/Tarde 
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TRAVESSIA 07 - R. TRIFANA ESQUINA COM AV. AFONSO PENA 

A Travessia 07 localiza-se na R. Trifana, esquina com Av. Afonso Pena. Os dois sentidos, M1, sul/norte e M2, norte/sul foram contabilizados. 

A hora pico da manhã correspondeu ao intervalo de 07h15min. às 08h15min., já o pico tarde ocorreu entre 17h15min. às 18h15min.  Resume-

se na Tabela 26 os volumes desta travessia. 

Tabela 26 - Pesquisa Travessia 07 - Volume pico manhã/Tarde 
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5.3.4. Metodologia para análise da capacidade viária e do nível de serviço  

Para análise de capacidade viária nas interseções analisadas utilizou-se o tradicional Método de Webster que aborda os fatores de 

interferência que incidem sobre a capacidade de operação da aproximação, em conjunto com cálculos complementares que permitem a 

realização de uma avaliação de forma mais precisa das condições observadas, como o grau de saturação da via. 

A Capacidade de uma aproximação consiste no número máximo de veículos capazes de atravessar um cruzamento em determinado intervalo 

de tempo. Dentre os fatores abrangidos pelo método destaca-se, também, o chamado Fluxo de Saturação que pode ser definido pelo número 

máximo de veículos capazes de atravessar um cruzamento em um intervalo de uma hora de tempo de verde deste mesmo cruzamento e, 

geralmente, é expresso em veículos/hora.  

Para cálculo do fluxo de saturação utilizou-se a seguinte fórmula: 

𝐅𝐥𝐮𝐱𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚çã𝐨 = 𝟓𝟐𝟓 ∗ 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐚 𝐅𝐚𝐢𝐱𝐚¹ ∗ 𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐚𝐢𝐱𝐚𝐬 

1Onde a largura da faixa deverá ser apresentada em metros. 

Portanto, para obtenção da capacidade efetiva em uma aproximação, deve-se considerar a razão entre o tempo efetivo de verde e o tempo 

de ciclo semafórico nesta interseção, conforme a seguinte fórmula: 

 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐄𝐟𝐞𝐭𝐢𝐯𝐚 = 𝐅𝐥𝐮𝐱𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚çã𝐨 ∗
𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐄𝐟𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨

𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨
 

A partir deste cálculo é possível considerar o fluxo que efetivamente atravessa o cruzamento nos momentos onde lhe é dada preferência de 

passagem através de controladores semafóricos. 

Para obtenção do Nível de Serviço de operação das aproximações utiliza-se do indicador de Grau de Saturação da via em análise. O Grau 

de Saturação de uma via pode ser obtido pela razão entre volume do fluxo no intervalo da hora mais carregada (expresso em unidades de 

veículos de passeio – U.V.P.) e o fluxo de saturação desta mesma via, como ilustrado pela equação a seguir: 

 

𝐆𝐫𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚çã𝐨 (𝐆𝐒) =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 (𝑼𝑽𝑷)

𝑭𝒍𝒖𝒙𝒐 𝒅𝒆 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂çã𝒐
 

 

A avaliação do nível de serviço pode ser apresentada em seis níveis, a saber: A, B, C, D, E e F, onde o nível A corresponde ao menor grau 

de saturação, logo melhores condições de operação e F ao maior grau de saturação e piores condições operacionais. A relação entre o Grau 

de Saturação e o Nível de Serviço pode ser melhor compreendida a seguir e na Tabela 27. Os dados foram retirados do Roteiro para 

Elaboração de Relatório de Impacto de Circulação da BHTRANS. 

 

Tabela 27 - Resumo dos Níveis de Serviço em Relação ao Grau de Saturação 

NÍVEL DE SERVIÇO GRAU DE SATURAÇÃO 

A GS ≤ 0,20 

B 0,21 ≤ GS ≤ 0,50 

C 0,51 ≤ GS ≤ 0,65 

D 0,66 ≤ GS ≤ 0,80 

E 0,81 ≤ GS ≤ 0,90 

F GS ≥ 0,91 
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Resume-se a seguir a caracterização de cada nível de serviço (NS): 

 Nível de Serviço A – Indica escoamento livre; baixos fluxos; altas velocidades; baixa densidade; não há restrições devido à 
presença de outros veículos. (GS ≤ 0,20); 

 Nível de Serviço B – Indica fluxo estável; velocidade de operação começando a ser restringida pelas condições de tráfego; 
condutores possuem razoáveis condições de liberdade para escolher a velocidade e faixa para circulação. (0,21 ≤ GS ≤ 0,50); 

 Nível de Serviço C – Indica fluxo estável; velocidade e liberdade de movimento são controladas pelas condições de tráfego; existem 
restrições de ultrapassagem; velocidade de operação satisfatória. (0,51 ≤ GS ≤ 0,65); 

 Nível de Serviço D – Próximo à zona de fluxo instável; velocidade de operação afetada pelas condições de tráfego; flutuações no 
fluxo e restrições temporárias podem causar quedas substanciais na velocidade de operação. (0,66 ≤ GS ≤ 0,80); 

 Nível de Serviço E – Indica fluxo instável; fluxos próximos à capacidade da via; paradas de duração momentânea. (0,81 ≤ GS ≤ 
0,90); 

 Nível de Serviço F – escoamento forçado; baixas velocidades; fluxos abaixo da capacidade; no caso extremo fluxo e velocidade 
caem a zero (congestionamento). (GS ≥ 0,91). 

Para efeito dos cálculos, utilizou-se os índices de equivalência UVP detalhados anteriormente. Considerou-se a favor da segurança as horas 

de pico individuais de cada ponto de pesquisa, ou seja, desta forma trabalha-se com o pior cenário possível. 

5.3.5. Análise da capacidade viária e do nível de serviço - Situação atual 

As tabelas a seguir apresentam as análises de capacidade de cada uma das interseções de interesse do presente estudo.  

PONTO 01 

Nas tabelas a seguir resume-se os parâmetros de análise de capacidade do Ponto 1 para o pico da manhã e da tarde respectivamente. 

 

Tabela 28 - Análise de capacidade do Ponto 1 - Cenário Atual (Manhã) 

 

 

Tabela 29 - Análise de capacidade do Ponto 1 - Cenário Atual (Tarde) 
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A interseção em análise foi dividida em 5 (cinco) aproximações, uma vez que há uma fase semafórica diferenciada para o fluxo da porção 

norte da Av. Afonso Pena em direção à R. Mestre Lucas. Tal aproximação foi identificada como Av. Afonso Pena (Aproximação Noroeste), 

conforme informado anteriormente.  

No que tange aos níveis de serviço, nota-se que tanto no pico da manhã quanto no pico da tarde, as aproximações (Av. Afonso Pena Norte 

e R. Trifana) não operam de forma satisfatória, especialmente na parte da tarde, onde a última já se encontra saturada (NS F) e a outra, 

próximo da saturação (NS E). As demais aproximações encontram-se operando de forma confortável.  

 

PONTO 02 

Apresenta-se nas tabelas a seguir os níveis de serviço das aproximações do Ponto 02 para ambos os períodos de análise. 

Tabela 30 - Análise de capacidade do Ponto 2 - Cenário Atual (Manhã) 

 

 

Tabela 31 - Análise de capacidade do Ponto 2 - Cenário Atual (Tarde) 

 

 

Assim como ocorreu no ponto 01, nesta interseção foi necessário segregar a aproximação norte em duas, devido à diferenciação de fases 

semafóricas. No ponto 02, os veículos que desejam retornar na Av. Afonso Pena ou acessar a Rua Muzambinho possuem faixa de 

acumulação e fase semafórica independentes, justificando sua identificação de forma separada (aproximação Av. Afonso Pena nordeste / 

retorno), conforme explicado anteriormente. 

Com relação aos níveis de serviço, no pico da manhã a operação é tranquila, sem intercorrências. As aproximações apresentam-se com 

significativa reserva de capacidade. No período da tarde, devido à maior magnitude dos volumes, a aproximação nordeste/retorno da Av, 

Afonso Pena opera com Nível de Serviço D, porém sem problemas de maior monta.  
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PONTO 03 

As tabelas a seguir indicam os indicadores de desempenho do Ponto 03. 

Tabela 32 - Análise de capacidade do Ponto 3 - Cenário Atual (Manhã) 

 

Tabela 33 - Análise de capacidade do Ponto 3 - Cenário Atual (Tarde) 

 

Em nenhum dos picos identificou-se problemas de capacidade nas aproximações, em que o nível de serviço máximo verificado foi B. O 

resultado é corroborado pela percepção técnica de campo quando da realização da pesquisa CCV, em que nenhuma ocorrência relevante 

foi identificada. 

 

PONTO 04 

As análises de capacidade do Ponto 04 encontram-se nas tabelas a seguir. 

Tabela 34 - Análise de capacidade do Ponto 4 – Cenário Atual (Manhã) 

 

Tabela 35 - Análise de capacidade do Ponto 4 – Cenário Atual (Tarde) 

 

Nessa interseção, nota-se que em ambos os picos de análise, a aproximação da R. Trifana apresentou NS D, indicando situação de transição 

para o início do processo de saturação. Explica-se tal indicador pelo fato da R. Trifana possuir veículos estacionados em ambos os lados, 

implicando em apenas uma faixa larga na aproximação, o que reduz consideravelmente a capacidade da mesma em conjunto com o semáforo 

existente. Já a aproximação da R. Prof. Estêvão Pinto opera de forma tranquila, com Nível de Serviço B, em ambos os turnos. 
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5.3.6. Previsão da demanda futura de tráfego 

O tráfego urbano possui um crescimento natural e normal causado pelo ingresso de novos condutores no sistema viário, seja pelo crescimento 

da população ou pelo uso do automóvel por quem antes não o utilizava. A experiência mostra que o tráfego costuma crescer a taxas de 

crescimento anuais de variação relativamente lentas. Ultimamente tem sido comum adotar, à falta de informações de variáveis 

socioeconômicas da região de interesse, uma taxa de crescimento anual de 3%, conforme recomendações do Manual de Estudo de Tráfego 

do DNIT (DNIT, 2006), próxima da taxa de crescimento econômico do país como um todo. 

Segundo previsões do Tribunal de Justiça de MG, estima-se que os anexos Norte e Sul sejam inaugurados em dezembro de 2025. Desta 

forma, adotou-se a margem de previsão informada, extrapolando o tráfego para o horizonte de 6 anos. 

Resume-se nas tabelas seguintes os volumes em “UVP” extrapolados para o horizonte de projeto. 

Tabela 36 - Extrapolação do Tráfego para o ano de 2025 - Pico Manhã 

Taxa de crescimento adotada: 3% a.a. Fonte: DNIT - Manual de Estudos de Tráfego 2006 

Interseção 1 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 

Av. Afonso Pena (Aproximação Norte) 1152 1376 

Av. Afonso Pena (Aproximação Noroeste) 170 203 

Av. Afonso Pena (Aproximação Sul) 1008 1204 

R. Mestre Lucas 437 522 

R. Trifana 552 660 

Interseção 2 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 

Av. Afonso Pena (Aproximação Norte) 1098 1312 

Av. Afonso Pena (Aproximação Nordeste / 
retorno) 

353 422 

Av. Afonso Pena (Aproximação Sul) 1002 1197 

Interseção 3 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 

R. Muzambinho (Aproximação Oeste) 387 463 

R. Prof. Estêvão Pinto (Aproximação Sul) 458 547 

Interseção 4 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 

R. Trifana (Aproximação Leste) 512 612 

R. Prof. Estêvão Pinto (Aproximação Sul) 526 629 

 

Tabela 37 - Extrapolação do Tráfego para o ano de 2025 - Pico Tarde 

Taxa de crescimento adotada: 3% a.a. Fonte: DNIT - Manual de Estudos de Tráfego 2006 

Interseção 1 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 

Av. Afonso Pena (Aproximação Norte) 1246 1488 

Av. Afonso Pena (Aproximação Noroeste) 187 224 

Av. Afonso Pena (Aproximação Sul) 1126 1345 

R. Mestre Lucas 455 544 

R. Trifana 710 848 

Interseção 2 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 

Av. Afonso Pena (Aproximação Norte) 1369 1635 

Av. Afonso Pena (Aproximação Nordeste / 
retorno) 

484 578 

Av. Afonso Pena (Aproximação Sul) 1064 1271 

Interseção 3 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 



95 

Empreendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG 
Status do EIV: 

Roteiro para EIV
 

REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV
 

PLU
 

Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU
 

 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

R. Muzambinho (Aproximação Oeste) 493 589 

R. Prof. Estêvão Pinto (Aproximação Sul) 506 605 

Interseção 4 

Acesso Volume atual na hora pico Volume futuro na hora pico 

R. Trifana (Aproximação Leste) 494 590 

R. Prof. Estêvão Pinto (Aproximação Sul) 606 724 

5.3.7. Análise da capacidade viária e do nível de serviço – Situação Futura SE2 

Considerando os volumes extrapolados para o ano de 2025 (horizonte previsto de inauguração das novas torres de apoio do TJMG), 

apresenta-se a seguir os indicadores de desempenho das 4 interseções avaliadas no presente estudo. 

 

PONTO 01 

Nas tabelas a seguir resume-se os parâmetros de análise de capacidade do ponto 1 para o pico da manhã e da tarde respectivamente. 

 

Tabela 38 - Análise de capacidade do Ponto 1 – Cenário Futuro sem Expansão do TJMG (Manhã) 

 

 

Tabela 39 - Análise de capacidade do Ponto 1 – Cenário Futuro sem Expansão do TJMG (Tarde) 

 

 

A partir das tabelas anteriores identifica-se que o Ponto 01 irá operar muito próximo da saturação no período da manhã em 2025, havendo 2 

aproximações com NS E e uma com NS F. Na parte da tarde, conforme já mencionado no cenário atual, a situação é mais crítica, onde a 

partir da extrapolação do tráfego, duas aproximações apresentaram-se saturadas, com Grau de Saturação maior que 1 e consequentemente 

                                                      
2 SE – Sem o Empreendimento 
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NS F. Esses patamares já eram esperados devido à configuração do semáforo de 3 tempos com ciclos da ordem de 130 e 120 segundos, 

comportando volumes significativos conflitantes. 

 

PONTO 02 

Resume-se nas tabelas seguintes os níveis de serviço das aproximações do Ponto 02 (pico manhã e tarde e respectivamente). 

 

Tabela 40 - Análise de capacidade do Ponto 2 – Cenário Futuro sem Expansão do TJMG (Manhã) 

 

 

Tabela 41 - Análise de capacidade do Ponto 2 – Cenário Futuro sem Expansão do TJMG (Tarde) 

 

 

Nota-se que o pico da manhã passará a operar de forma regular, onde a aproximação nordeste/retorno da Av. Afonso Pena apresentou nível 

de serviço D, muito em função de possuir apenas uma faixa de acumulação para os movimentos que permite. Na parte da tarde, a situação 

é mais complicada, onde a referida aproximação alcançará patamar de NS E e as outras duas NS D, ou seja, a interseção como um todo 

apresentará sinais da proximidade de saturação. Qualquer eventualidade implicará em retenções relevantes. 

 

PONTO 03 

Assim como realizado nos demais pontos, apresenta-se nas tabelas seguintes os indicadores de desempenho do ponto 03 após a expansão 

do tráfego. 

Tabela 42 - Análise de capacidade do Ponto 3 – Cenário Futuro sem Expansão do TJMG (Manhã) 
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Tabela 43 - Análise de capacidade do Ponto 3 – Cenário Futuro sem Expansão do TJMG (Tarde) 

 

Verifica-se através das tabelas anteriores que a interseção continuará operando de forma confortável, sem problemas de capacidade. Na 

parte da manhã manterá NS B e na parte da tarde, apenas a aproximação da R. Muzambinho passará para NS C. 

 

PONTO 04 

Resume-se as análises de capacidade do Ponto 04 nas tabelas seguintes. 

Tabela 44 - Análise de capacidade do Ponto 4 – Cenário Futuro sem Expansão do TJMG (Manhã) 

 

 

Tabela 45 - Análise de capacidade do Ponto 4 – Cenário Futuro sem Expansão do TJMG (Tarde) 

 

Nota-se que em ambos os picos a aproximação da R. Trifana não opera de forma satisfatória, conforme já destacado no cenário atual. Em 

2025, passará para NS E, aproximando-se da saturação. A outra aproximação ainda operará de forma confortável, com NS máximo C (pico 

da tarde). 

 

5.3.8. Geração de viagens 

Para estimar a geração de viagens do TJMG realizou-se pesquisa de movimentação de pessoas e veículos em todos os acessos do 

empreendimento, possibilitando o diagnóstico dos modos de transporte utilizados pelos funcionários, visitantes e fornecedores e os locais de 

estacionamento para aqueles que utilizam veículo próprio. A referida pesquisa foi realizada de acordo com as recomendações da BHTRANS, 

seguindo as diretrizes do roteiro para elaboração de relatórios de impacto na circulação do município de Belo Horizonte. 

Como o empreendimento será expandido, foi necessário conhecer a movimentação atual para a realização de projeções a partir da nova 

população. Atualmente, o TJMG possui 3.470 servidores/colaboradores fixos divididos entre os mais diversos cargos. Com relação à 

população flutuante, há uma diferença entre os dias da semana em função das atividades do estabelecimento, sendo que às terças, quartas 

e quintas-feiras, entre 1.000 e 1.300 pessoas, e às segundas e sextas-feiras, entre 600 e 700 pessoas. O horário de funcionamento do TJ é 

de 08h às 18h30 para os visitantes e de 07h às 20h para os servidores.  
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Conforme citado no Item 4.3.1 – Movimentação de Pessoas, foi elaborado um Programa de Necessidades a partir do Organograma da 

Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Geraispara identificação das unidades organizacionais a serem incorporadas na 

ampliação do empreendimento em análise. A partir desse reconhecimento, estima-se que, após a expansão, o novo complexo abarcará 

abarcará aproximadamente 7.000 servidores/colaboradores fixos e cerca de 2.530 visitantes nos dias de maior movimentação (às terças, 

quartas e quintas-feiras). 

No que tange às amostras da pesquisa de movimentação, conforme já mencionado, seguiu-se as orientações do roteiro da BHTRANS, o 

qual pede que seja adotada metodologia de cálculo com 95% de confiança e até 10% de margem de erro. Considerando ambos os universos 

atuais de população (fixa e flutuante), de 3.470 e 1.300 pessoas respectivamente, de acordo com os percentuais exigidos, necessário no 

mínimo aplicar questionários a 94 funcionários e 90 visitantes. A favor da segurança, entrevistou-se 162 funcionários e 195 visitantes ao longo 

de um dia típico de funcionamento do TJMG (terça-feira, dia 12/03/2019). 

Ressalta-se que a movimentação dos fornecedores foi obtida por meio dos dados de monitoramento realizados pelo próprio empreendimento, 

em que há o detalhamento do tipo de veículo e horário de acesso. A portaria de carga e descarga localiza-se na Rua Pirapetinga. 

A seguir apresenta-se o detalhamento da movimentação de pessoas e veículos do TJMG. 

 

MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 

Conforme já mencionado, entrevistou-se funcionários de diversos cargos, para a obtenção dos dados necessários a análise de geração de 

viagens. De forma complementar, resumem-se na Tabela 46 os percentuais de cada tipo em relação à amostra total coletada. 

Tabela 46 - Detalhamento do % coletado dos cargos em relação à amostra 

 

Por ter maior contingente, entrevistou-se mais assessores e assistentes, conforme pode ser observado na tabela anterior. Na Figura 120 a 

seguir, resume-se a divisão modal dos funcionários obtida pela pesquisa de movimentação. 

Nota-se que a maioria (37,7%) utiliza o transporte coletivo por ônibus, seguido do modo carro próprio (29,6%) e posteriormente os aplicativos 

de transporte e táxi (11,1%). Estes juntos somam quase 80% da amostra de população fixa do TJMG. A utilização do modo moto equipara-

se ao modo a pé, com cerca de 8%. 

Para aqueles que utilizam veículo próprio (carro ou moto), foi questionado o local de estacionamento. Na Figura 121 é possível identificar os 

percentuais referentes aos locais comumente utilizados. 
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Figura 120 - Divisão Modal dos Funcionários 

 

Figura 121 - Local de Estacionamento dos Funcionários 

 

Observa-se que a maioria dos funcionários que optam por veículo particular (54%) utilizam estacionamento pago próximo e apenas 13% 

utiliza o espaço do Tribunal. O restante estaciona nas vias lindeiras. O estacionamento pago que os entrevistados se referiram com mais 

frequência é o do Hotel Bourbon, localizado na esquina da Rua Trifana com Av. Afonso Pena. Existem outros nas imediações, como na Rua 

Muzambinho, por exemplo. Em item específico será realizada análise de estacionamento. 

Aplicando-se os percentuais identificados de modos de transporte no universo de funcionários, tem-se a seguinte geração estimada de 

viagens. (Vide Tabela 47) 

 

Tabela 47 - Geração de Viagens Estimada dos Funcionários – Cenário Atual 

 

 

Resume-se na Tabela 48 a geração de viagens em UVP. Considerou-se a parcela de “Carro Próprio (Peso=1)”, “Motos (Peso=0,33)”, 

Aplicativos/táxi (Peso=1), “Alguém Leva de Carro (Peso=1)”. Os modos “Carona”, “Ônibus”, “A pé” foram desconsiderados, por não 

impactarem o sistema viário em termos de capacidade. Os valores foram arredondados para cima, a favor da segurança. 

Tabela 48 - Geração de Viagens Estimada dos Funcionários em UVP – Cenário Atual 

 

 

A partir dos cálculos anteriores, estima-se geração de viagens da população fixa da ordem de 1527 veículos no cenário atual do TJMG. Como 

existe uma previsão do total de funcionários após a conclusão da expansão do complexo em 2025, projetou-se a geração de viagens futura 

proporcionalmente aos dados atuais. Resume-se nas tabelas a seguir os dados calculados. 
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Tabela 49 - Geração de Viagens Estimada dos Funcionários - Cenário Futuro Após a Expansão (2025) 

 

 

Tabela 50 - Geração de Viagens Estimada dos Funcionários em UVP - Cenário Futuro Após a Expansão (2025) 

 

 

Considerando os mesmos percentuais coletados atualmente através da pesquisa de movimentação, estima-se geração de viagens de cerca 

de 3080 veículos em 2025 (população fixa). Como atualmente já estão inseridos no sistema viário 1527 veículos, para a avaliação do cenário 

futuro é necessário acrescer 1554 veículos. Os funcionários que trabalham hoje no local vão permanecer no futuro, ou seja, não serão geradas 

novas viagens. 

Observou-se ao longo da pesquisa de movimentação, que o horário de chegada dos funcionários é flutuante no intervalo entre 07h30 e 10h 

no período da manhã, em função da flexibilidade de horário permitida para determinados cargos. Alguns servidores de carreira são obrigados 

a bater ponto até às 08 horas, porém, cargos como de assessores e assistentes são mais flexíveis por exemplo, de acordo com informações 

dos próprios servidores. O mesmo ocorre com o período de saída dos servidores, variando de acordo com o horário de chegada de cada um. 

Desta forma, para efeito das análises de capacidade do sistema viário, será considerado que 50% da atração de viagens do TJ é concomitante 

à hora de pico da manhã dos pontos de pesquisa e 50% da produção de viagens juntamente com o pico da tarde dos mesmos pontos. À 

favor da segurança, será considerado 10% da movimentação no contra fluxo em ambos os picos, representando movimentações atípicas e 

saídas e chegadas de servidores para prestação de serviços externos.  

Destarte, resume-se a seguir a geração de viagens dos funcionários do TJMG para as horas de pico da manhã e da tarde identificadas para 

cada ponto de pesquisa. 

PICO MANHÃ (50% de 1554 veículos) 

 Atração: 777; 

 Produção: 77. 

PICO TARDE (50% de 1554 veículos) 

 Atração: 77; 

 Produção: 777. 

 

MOVIMENTAÇÃO DE VISITANTES 

Para caracterizar a movimentação da população flutuante (visitantes), realizou-se o mesmo procedimento adotado com os funcionários. 

Apresenta-se na figura seguinte a divisão modal encontrada para este público. 
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Verificou-se que a maioria dos visitantes utiliza os aplicativos de transporte e táxi, seguido do modo carro próprio. Os modos moto, ônibus e 

a pé possuem ordem de grandeza semelhante. Para aqueles que utilizam veículo próprio (carro ou moto), identificou-se os locais de 

estacionamento, conforme ilustrado na figura seguinte. 

 

Figura 122 - Divisão Modal dos Visitantes 

 

Figura 123 - Local de Estacionamento dos Visitantes. 

 

Nota-se que quase 70% dos visitantes que utilizam veículo próprio estaciona nas ruas lindeiras ao empreendimento. Apenas 1,50% utiliza o 
estacionamento do TJ e os demais preferem o serviço pago nas imediações. Considerando, portanto, os percentuais identificados na pesquisa 
de movimentação, apresenta-se nas tabelas seguintes a geração de viagens estimada da população flutuante no cenário atual.  

Será considerado para as análises de capacidade o pior cenário possível, ou seja, público médio de 1300 pessoas/dia. 

 

Tabela 51 - Geração de Viagens Estimada dos Visitantes – Cenário Atual 

 

 

Tabela 52 - Geração de Viagens Estimada dos Visitantes em UVP – Cenário Atual 

 

Estima-se, portanto, que a geração de viagens atual dos visitantes se refere a cerca de 973 veículos ao longo do dia. Sabendo-se da 

estimativa do empreendimento de movimentação futura da ordem de 2530 visitantes/dia, resume-se nas tabelas seguintes a geração de 

viagens para o ano de 2025 pós expansão. 
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Tabela 53 - Geração de Viagens Estimada dos Visitantes - Cenário Futuro Após a Expansão (2025) 

 

Tabela 54 - Geração de Viagens Estimada dos Visitantes em UVP - Cenário Futuro Após a Expansão (2025) 

 

 

Admitindo-se o mesmo comportamento atual de movimentação de visitantes, estima-se geração de viagens futura de cerca de 1893 

veículos/dia. Para as análises de capacidade do cenário futuro, necessário acrescer, portanto, 920 veículos (1893 menos 973). Os visitantes 

do cenário atual já foram contabilizados na pesquisa CCV, ou seja, não é necessário considerá-los novamente. 

Considerando que a movimentação da população flutuante é aleatória, ou seja, é sempre variável de acordo com os eventos do 

empreendimento, dividiu-se a geração diária por 10, número aproximado de horas que o TJMG fica aberto para o público geral. Desta forma, 

nas horas de pico do sistema viário, estima-se atração de viagens de 92 veículos e geração de 184 veículos, considerando que sairão do 

Tribunal de Justiça a mesma quantidade que entrou dentro da mesma hora.  

Resume-se a seguir a geração de viagens dos visitantes do TJMG para as horas de pico da manhã e da tarde. 

 

PICO MANHÃ (10% de 920 veículos) 

 Atração: 92; 

 Produção: 92. 

PICO TARDE (10% de 920 veículos) 

 Atração: 92; 

 Produção: 92. 

 

MOVIMENTAÇÃO DE FORNECEDORES - CARGA E DESCARGA 

A movimentação de carga e descarga foi apurada através de monitoramento realizado pelos funcionários do próprio empreendimento. O 

acesso dos veículos se dá através de portaria controlada localizada na Rua Pirapetinga. O local possui 3 vagas oficializadas e espaço para 

manobras, totalizando cerca de 250 m². Segundo informações repassadas pela administração do setor, em média, cerca de 40 veículos por 

dia realizam operação no local (segunda à sexta-feira de 06h às 24h). 

Os dados detalhados são referentes ao dia 14/03/2019 (dia típico de operação do TJMG), mesmo dia da realização da pesquisa CCV. Durante 

o referido dia, acessaram o empreendimento 39 veículos, conforme detalhado na Tabela 55.  
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Tabela 55 - Movimentação de Fornecedores – Operação de Carga e Descarga / Dia Típico 

 

 

Verifica-se que o horário de maior movimentação na parte da manhã ocorreu no intervalo de 08h15 às 09h15, quando 10 veículos acessaram 

o empreendimento. Na parte da tarde, o intervalo mais carregado ocorreu entre 13h45 e 14h45. À noite, apenas um veículo realizou carga e 

descarga no empreendimento, acessando entre 21h e 22h. O tempo médio de permanência, tanto no pico da manhã quanto no pico da tarde 

foi de 21 minutos. 

Conforme mencionado anteriormente, além das vagas internas, em frente ao acesso há uma vaga de carga e descarga na Rua Pirapetinga 

destinada à operação do empreendimento. A maioria dos veículos que realizam carga e descarga são de pequeno porte, como os Fiats 

Fiorino, Strada, Pálio e Toro, entre outros. Além destes, verifica-se com frequência veículos de médio porte (Ducato, Kombi, Iveco Daily,) e 

caminhões do tipo VUC (Veículo Urbano de Carga), como o Kia Bongo.  

Como a pesquisa CCV foi realizada no mesmo dia do monitoramento de carga e descarga, os veículos já estão inseridos nas contagens 

volumétricas realizadas. Mesmo após a expansão do complexo (em 2025), não há previsão de aumento das atividades de carga e descarga, 

não sendo necessário, portanto, extrapolar os dados apurados. 

Sendo assim, considerando o tempo médio de permanência dos veículos para carga e descarga e o tipo (pequeno e médio porte), entende-

se que, que o número de vagas será suficiente para o atendimento do empreendimento mesmo após a sua ampliação.  

De forma complementar, ilustra-se nas imagens seguintes os veículos predominantes que realizam as operações do TJMG e suas dimensões 

em média: 

 
Figura 124 - Kombi (4.505mm x 1.720mm)  

Figura 125 - Iveco Daily (5.334mm x 2.060mm) 
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Figura 126 - Ducato (4.963mm x 2.050mm) 
 

Figura 127 - Kia Bongo (4.825mm x 1.740mm) 

 

Figura 128 - Fiat Fiorino (4.384mm x 1.926mm) 

 

Fonte: Google Imagens 

 

Ilustra-se ainda nas figuras seguintes o acesso dos veículos e a vaga de carga e descarga externa, regulamentada na Rua Pirapetinga, 

conforme já mencionado. 

 

 

Figura 129 - Acesso de Carga e Descarga do TJMG - Rua Pirapetinga 

 

 

Figura 130 - Vaga de Carga e Descarga Regulamentada na Rua 
Pirapetinga 
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5.3.9. Alocação das viagens geradas 

Como não existe uma previsão do número de funcionários que ficarão locados em cada torre do TJMG, dividiu-se igualmente a geração de 

viagens entre todos os acessos. 

 
PICO MANHÃ 

Tabela 56 - Percentual e volume em UVP das Rotas de atração anexo norte - PICO MANHÃ 

Descrição das rotas de chegada Anexo Norte % UVP 

Rota 1: (...) >> R. Mestre Lucas >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. 

Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 
5% 22 

Rota 2: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R.Trifana >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 
45% 196 

Rota 3: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido centro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Trifana >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 
10% 43 

Rota 4: (...) >> R. do Ouro >> R. Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 20% 87 

Rota 5: (...) >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 20% 87 

TOTAL 100% 435 

 

Tabela 57 - Percentual e volume em UVP das rotas de atração anexo sul - PICO MANHÃ 

Descrição das rotas de chegada Anexo Sul % UVP 

Rota 1: (...) >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 20% 87 

Rota 2: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Maripá >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 
45% 196 

Rota 3: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido centro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Maripá >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 
10% 43 

Rota 4: (...) >> R. do Ouro >> R. Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 20% 87 

Rota 5: (...) >> R. Mestre Lucas >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. 

Maripá >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 
5% 22 

TOTAL 100% 435 

 

Tabela 58 - Percentual e volume em UVP das rotas de saída Anexo Norte - PICO MANHÃ 

Descrição das rotas de saída -  Anexo Norte % UVP 

Rota 1: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso 

Pena (sentido centro) >> (...) 

45% 38 

Rota 2: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. Muzambinho >> R. do Ouro >> (...) 10% 9 

Rota 3: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso 

Pena (sentido bairro) >> (...) 

15% 13 

Rota 4: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> (...) 30% 26 

TOTAL 100% 85 
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Tabela 59 - Percentual e volume em UVP das rotas de saída Anexo Sul - PICO MANHÃ 

Descrição das rotas de saída -  Anexo Sul % UVP 

Rota 1: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso 

Pena (sentido centro) >> (...) 

45% 38 

Rota 2: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >>  R. Trifana >> Av. Afonso 

Pena (sentido bairro) >> (...) 

15% 13 

Rota 3: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> (...) 30% 26 

Rota 4: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. Muzambinho >> R. do Ouro >> (...) 10% 9 

TOTAL 100% 85 

 

PICO TARDE 

Tabela 60 - Percentual e volume em UVP das Rotas de atração anexo norte - PICO TARDE 

Descrição das rotas de chegada Anexo Norte % UVP 

Rota 1: (...) >> R. Mestre Lucas >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. 

Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

5% 4 

Rota 2: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R.Trifana >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

45% 38 

Rota 3: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido centro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Trifana >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

10% 9 

Rota 4: (...) >> R. do Ouro >> R. Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 20% 17 

Rota 5: (...) >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 20% 17 

TOTAL 100% 85 

 

Tabela 61 - Percentual e volume em UVP das rotas de atração anexo sul - PICO TARDE 

Descrição das rotas de chegada Anexo Sul % UVP 

Rota 1: (...) >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 20% 17 

Rota 2: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Maripá >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

45% 38 

Rota 3: (...) >> Av. Afonso Pena (sentido centro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. Maripá >> R. 

Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

10% 9 

Rota 4: (...) >> R. do Ouro >> R. Trifana >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 20% 17 

Rota 5: (...) >> R. Mestre Lucas >> Av. Afonso Pena (sentido bairro) >> R. Muzambinho >> R. Prof. Estêvão Pinto >> R. 

Maripá >> R. Pirapetinga >> Tribunal de Justiça 

5% 4 

TOTAL 100% 85 
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Tabela 62 - Percentual e volume em UVP das rotas de saída Anexo Norte - PICO TARDE 

Descrição das rotas de saída -  Anexo Norte % UVP 

Rota 1: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso 

Pena (sentido centro) >> (...) 
45% 196 

Rota 2: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. Muzambinho >> R. do Ouro >> (...) 10% 44 

Rota 3: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso 

Pena (sentido bairro) >> (...) 
15% 65 

Rota 4: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> (...) 30% 130 

TOTAL 100% 435 

 

Tabela 63 - Percentual e volume em UVP das rotas de saída Anexo Sul – PICO TARDE 

Descrição das rotas de saída -  Anexo Sul % UVP 

Rota 1: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> R. Trifana >> Av. Afonso 

Pena (sentido centro) >> (...) 

45% 196 

Rota 2: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >>  R. Trifana >> Av. Afonso 

Pena (sentido bairro) >> (...) 

15% 65 

Rota 3: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. do Chumbo >> R. Prof. Estevão Pinto >> (...) 30% 130 

Rota 4: Tribunal de Justiça >> R. Pirapetinga >> R. Muzambinho >> R. do Ouro >> (...) 10% 44 

TOTAL 100% 435 

 

Nas figuras seguintes ilustra-se a alocação dos volumes no pico da manhã em todas as rotas detalhadas anteriormente. 
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Figura 131 - Alocação das Rotas de Chegada - Acesso Norte (Pico Manhã) 
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Figura 132 - Alocação das Rotas de Chegada – Acesso Sul (Pico Manhã) 
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Figura 133 - Alocação das Rotas de Saída - Acesso Norte (Pico Manhã) 
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  Figura 134 - Alocação das Rotas de Saída – Acesso Sul (Pico Manhã) 
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Figura 135 - Alocação das Rotas de Chegada - Acesso Norte (Pico Tarde) 
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Figura 136 - Alocação das Rotas de Chegada - Acesso Sul (Pico Tarde) 
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Figura 137 - Alocação das Rotas de Saída - Acesso Norte (Pico Tarde) 
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Figura 138 - Alocação das Rotas de Saída - Acesso Sul (Pico Tarde)



116 

Empreendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG 
Status do EIV: 

Roteiro para EIV
 

REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV
 

PLU
 

Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU
 

 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

5.3.10. Análise da capacidade viária e do nível de serviço - situação futura - CE 

Apresenta-se a seguir as análises de capacidade das interseções de interesse após a alocação do tráfego futuro estimado para o 
empreendimento. 

 

PONTO 01 

Nas tabelas seguintes resume-se os indicadores de desempenho do Ponto 01. 

 

Tabela 64 - Análise de capacidade do Ponto 1 - Cenário Futuro com Expansão do TJMG (Manhã) 

 

 

Tabela 65 - Análise de capacidade do Ponto 1 - Cenário Futuro com Expansão do TJMG (Tarde) 

 

Como já era esperado, esta interseção não operará de forma satisfatória em ambos os picos, conforme já destacado nos cenários anteriores. 

Tanto na parte da manhã quanto à tarde, duas aproximações apresentaram grau de saturação acima de 1 e outra muito próxima de 1, 

indicando na prática formação de filas consideráveis não atendidas no primeiro ciclo semafórico. Vale ressaltar que tal situação independerá 

da expansão do TJMG, visto que no cenário anterior já se apresentava com algumas aproximações saturadas. No pico da tarde, por exemplo, 

não houve alteração de nível de serviço nas aproximações, apenas piora do grau de saturação. 
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PONTO 02 

Nas tabelas seguintes apresenta-se os indicadores de desempenho do Ponto 02. 

Tabela 66 - Análise de capacidade do Ponto 2 - Cenário Futuro com Expansão do TJMG (Manhã) 

 
 

Tabela 67 - Análise de capacidade do Ponto 2 - Cenário Futuro com Expansão do TJMG (Tarde) 

 

O Ponto 02 apresentava uma operação regular no cenário futuro sem expansão, indicando proximidade dos patamares indesejáveis, 

principalmente no pico da tarde. Após a alocação do tráfego gerado pela expansão do TJMG, a aproximação nordeste/retorno apresentou 

nível de serviço F, sendo que no pico da manhã com grau de saturação acima de 1.  

 

PONTO 03 

Após a alocação do tráfego do Tribunal de Justiça, resume-se nas tabelas seguintes as condições de operação do Ponto 03. 

 

Tabela 68 - Análise de capacidade do Ponto 3 - Cenário Futuro com Expansão do TJMG (Manhã) 

 
Tabela 69 - Análise de capacidade do Ponto 3 - Cenário Futuro com Expansão do TJMG (Tarde) 
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Nota-se que a aproximação da Rua Muzambinho operará no limite de sua capacidade na parte da manhã (grau de saturação igual a 1 e NS 
F), indicando filas relevantes (congestionamentos). Na parte da tarde, a mesma apresentará nível de serviço D, com certa reserva de 
capacidade. A aproximação da R. Prof. Estêvão Pinto manterá o nível de serviço B, com boa reserva de capacidade. 

 

PONTO 04 

Assim como nos demais pontos, resume-se nas tabelas seguintes as condições de operação do Ponto 04. 

 

Tabela 70 - Análise de capacidade do Ponto 4 - Cenário Futuro com Expansão do TJMG (Manhã) 

 

Tabela 71 - Análise de capacidade do Ponto 4 - Cenário Futuro com Expansão do TJMG (Tarde) 

 

 

O ponto 04 já não apresentava condições confortáveis de operação, principalmente a aproximação da R. Trifana. Após a alocação do tráfego 
do TJMG, passou a operar com nível de serviço F e grau de saturação acima de 1 em ambos os picos (Rua Trifana no pico da manhã e R. 
Prof. Estêvão Pinto no pico da tarde). 

 

5.3.11. Comparação dos Cenários - Níveis de Serviço 

Resume-se nas tabelas a seguir a comparação dos indicadores de desempenho das interseções avaliadas. Destacou-se em vermelho quando 

houve alteração de nível de serviço a partir da alocação do tráfego adicional após a expansão do TJMG. 

 

PONTO 01 

Nas tabelas seguintes resume-se a comparação dos níveis de serviço do Ponto 01. 

 

 Tabela 72 - Comparação dos Níveis de Serviço - Ponto 01 / Manhã 
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Tabela 73 - Comparação dos Níveis de Serviço - Ponto 01 / Tarde 

 

 

Nota-se que apenas no pico da manhã houve alteração de nível de serviço, onde as aproximações da R. Mestre Lucas e R. Trifana passaram 
de NS E para NS F. 

 

PONTO 02 

Apresenta-se os patamares de nível de serviço para o ponto 02 em cada cenário avaliado para ambos os picos. 

 

Tabela 74 - Comparação dos Níveis de Serviço - Ponto 02 / Manhã 

 

 

Tabela 75 - Comparação dos Níveis de Serviço – Ponto 02 / Tarde 

 

Observa-se que somente a aproximação nordeste/retorno da Av. Afonso Pena apresentou alteração de nível de serviço, passando para F 
em ambos os picos. 

 

PONTO 03 

Os indicadores de desempenho do Ponto 03 podem ser verificados nas tabelas seguintes. 

 

Tabela 76 - Comparação dos Níveis de Serviço - Ponto 03 / Manhã 
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Tabela 77 - Comparação dos Níveis de Serviço - Ponto 03 / Tarde 

 

 

Através das tabelas anteriores, observa-se que a R. Muzambinho foi a única que apresentou alteração, em virtude da configuração das rotas 
de acesso ao empreendimento. No pico da manhã passou para NS F e no pico da tarde, NS D. 

 

PONTO 04 

Os dados do Ponto 04 são apresentados nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 78 - Comparação dos Níveis de Serviço - Ponto 04 / Manhã 

 

 

Tabela 79 - Comparação dos Níveis de Serviço - Ponto 04 / Tarde 

 

 

Nesta interseção ocorreu variação em ambas as aproximações no pico da manhã, onde a R. Trifana passou de NS E para NS F e a R. 

Professor Estêvão Pinto passou de NS B para NS D. Na parte da tarde, apenas a última sofreu alteração, apresentando NS F. 

5.3.12. Análise de Estacionamento 

De acordo com os projetos previstos, após a ampliação, o TJMG ofertará 616 vagas para os funcionários, sendo 102 na torre existente, 194 

no Anexo Norte e 320 no Anexo Sul. 

A partir dos dados da pesquisa de movimentação realizada, estima-se que haverá demanda por parte da população fixa de 2074 vagas de 

carros e 562 vagas de motos. Assim, sabendo que neste estudo está sendo proposta a criação de 30 vagas para motocicletas no 

empreendimento, ter-se-ia o não atendimento de cerca de 1458 vagas de carros e 532 de motos. Porém, atualmente, mais da metade dos 

funcionários que utilizam veículo próprio estacionam seus veículos em estabelecimentos pagos próximos, ou seja, já existe essa cultura, esse 

comportamento por parte dos servidores.  

O local mais indicado pelos funcionários foi o estacionamento do Hotel Bourbon (Quality Hotel), localizado na esquina da Rua Trifana com 

Av. Afonso Pena. O local oferece cerca de 80 vagas e opera com frações de hora, diárias e até mensalistas. Desta forma, reforça-se a 

necessidade da manutenção dessa cultura por parte dos funcionários através da realização de convênios entre o TJMG e os estacionamentos 

das imediações, facilitando esse processo e melhorando a atratividade. Na Rua Muzambinho existem outros estabelecimentos desta 

natureza. 
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Vale ressaltar que outras medidas estão sendo propostas para desestimular o uso do automóvel por parte dos funcionários, como criação de 

bicicletários (interno e externo) no complexo, realização de campanhas para aumento de caronas, incentivo ao uso do transporte coletivo, 

entre outros. 

Quanto à população flutuante, de acordo com a previsão de público nos dias de maior movimento, estima-se demanda de 882 vagas ao longo 

do dia no entorno do TJMG, sendo 687 de carro e 195 de moto. Como o empreendimento continuará operando com os mesmos horários, 

estima-se movimentação de cerca de 69 carros e 20 motos por hora em 2025.  

Atualmente a Av. Afonso Pena opera com estacionamento rotativo (faixa azul) de 2 horas em sua maioria e em locais específicos, 1 hora. 

Isso contribui para o aumento de vagas no entorno, devido à rotatividade implicada. De forma ilustrativa, apresenta-se na Figura 139 a 

configuração de estacionamento no entorno do TJMG, além da identificação do Quality Hotel, na esquina da R. Trifana com Av. Afonso Pena. 

 

 Figura 139 - Destaque para Configuração de Estacionamento Rotativo no Entorno no TJMG – Fonte: BHTRANS 2018 / adaptado  

Nota-se na figura anterior que as ruas adjacentes não possuem faixa azul. A maioria delas permite estacionamento em ambos os lados, o 

que contribui para o atendimento da demanda por vagas do Tribunal e outros empreendimentos do entorno.  

Vale ressaltar que medidas estão sendo propostas para desestimular o uso do automóvel por parte dos funcionários, como criação de 

bicicletários (interno e externo) no complexo, realização de campanhas para aumento de caronas, incentivo ao uso do transporte coletivo, 

entre outros. Essas propostas vão ao encontro das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana instituída pela Lei nº 12.587/2012, 

evidenciadas no Parecer Técnico SUPLAN nº 01/2018 (ver Anexo 5), onde devem ser priorizados os modos de transporte não motorizados 

sobre os motorizados e os serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Propor a oferta de mais vagas 

para o Tribunal só estimularia a utilização do veículo particular pelos funcionários, conflitando com os princípios da legislação. Destarte, por 

mais que a oferta de vagas esteja em desacordo com o preconizado pela legislação municipal, sugere-se a manutenção dos valores 

propostos.  
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5.4 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO NA VIZINHANÇA DO EMPREENDIMENTO 

5.4.1 DRENAGEM PLUVIAL 

Avaliar o impacto do empreendimento sobre a drenagem pluvial, apresentando “as built” com a representação dos dispositivos de 
drenagem pluviais já implantados na área do empreendimento e planta de implantação contendo as propostas de adequação do 
local para comportar o uso pretendido, caso sejam necessárias alterações. 

O empreendimento, objeto desse estudo, consiste na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG e está localizado no quarteirão 

compreendido entre a Avenida Afonso Pena e as Ruas Trifana, Muzambinho e Pirapetinga, no bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. Os estudos 

hidrológicos foram desenvolvidos visando a determinação das vazões geradas na área do empreendimento. Para tanto, foram definidos os 

sentidos de escoamento, alinhamento dos dispositivos de drenagem e delimitadas as áreas de contribuição com base na planta arquitetônica 

e levantamento topográfico do empreendimento.  

Para cálculo das sub-bacias foi considerada a área do terreno de 15.663,35 m². Ressalta-se que da área total do terreno, a porção já edificada 

corresponde a 6.482,06 m² sobre o solo e as novas edificações denominadas Anexos Norte e Sul serão construídas em uma projeção de 

9.179,29 m².   

Cabe mencionar que o empreendimento em questão está localizado na macrobacia Ribeirão Arrudas que possui área total de 207,7 km², dos 

quais cerca de 60% encontra-se em Belo Horizonte e 40% no município de Contagem. O Ribeirão Arrudas corre na direção Sudoeste – 

Nordeste, e tem uma extensão de 47 km da confluência dos córregos Jatobá e Barreiro até a sua foz no rio das Velhas em Sabará. Mais 

especificamente, o TJMG é parte integrante da Bacia Elementar do Córrego da Serra, conforme ilustrado no mapeamento apresentado na 

Figura 02. 

Com relação ao mapa de inundações, é importante mencionar que o empreendimento está inserido à montante da mancha de inundação 

(Figura 03).  

Quanto à infraestrutura de drenagem pluvial da vizinhança é importante mencionar que segundo o cadastro municipal da SUDECAP, no 

entorno do empreendimento existem poços de visitas e bocas de lobo. Em vistoria de campo, pôde-se comprovar também a existência de 

sarjetas nestas vias. Além disso, é importante mencionar que a rua Muzambinho conta com uma rede canalizada fechada DN 600 mm que 

conduz os deflúvios da região para o Córrego da Serra.  

Desta forma, pode-se afirmar que o sistema público de drenagem pluvial é bem estruturado na região e atende ao sistema que será 

implantado, possuindo sarjetas, bocas de lobo, poços de visita e redes canalizadas no entorno do empreendimento.  

O Anexo 13 apresentada o cadastro fornecido pela SUDECAP contendo as informações básicas de micro e macrodrenagem existentes na 

vizinhança do empreendimento. 

Visando a determinação das vazões geradas na área do empreendimento foram desenvolvidos estudos hidrológicos. Para tanto, foram 

determinados os sentidos de escoamento, alinhamento dos dispositivos de drenagem e delimitadas as áreas contribuintes com base em 

visitas técnicas, no levantamento topográfico e na planta arquitetônica do empreendimento. 

Para o cálculo das sub-bacias e da vazão foram determinadas as áreas das sub-bacias de contribuição a partir do projeto arquitetônico. Ao 

todo, foram instituídas 39 sub-bacias para o estudo hidrológico, conforme pode ser observado na Tabela 82 a seguir e no desenho 

apresentado no Anexo 14 desse documento.   

Tabela 80 - Áreas do empreendimento por tipo de recobrimento 

Recobrimento Sub-bacias de contribuição A (m²) A (m²) 

Cobertura Impermeável A. 01 a 15 10.171,13 

15.663,35 m2 
Piso Impermeável A. 16 a 25 1.734,61 

Jardim Sobre Laje (Jardineira)  A.26 a 31, 37 e 39 1.437,61 

Jardim Permeável A.32 a 36 e 38 2.320,00 

 

Para a determinação das vazões a serem coletadas no empreendimento, utilizou-se o Método Racional recomendado pela SUDECAP: 

Q = 2,78 x 10-7 x C x I x A, sendo que: 
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Q = Vazão de projeto, em m³/s; 

2,78 x 10-7 = Coeficiente de homogeneização das unidades; 

C = Coeficiente de escoamento superficial; 

I = 
Intensidade média de precipitação referente à chuva de cinco minutos de duração e 
período de retorno de cinco anos (mm/h); 

A = Área, em m2. 

Considerou-se que i = 197,8 mm/h, para Belo Horizonte (Tempo de recorrência T = 5 anos e duração t = 5 minutos). 

O coeficiente de escoamento superficial final de cada área de contribuição foi obtido em função dos diferentes tipos de revestimento e uso 

previstos no empreendimento conforme a norma de “Instrução Técnica para Elaboração de Estudos e Projetos de Drenagem Urbana no 

Município de Belo Horizonte”. Os valores dos coeficientes podem ser observados na Tabela a seguir. 

Tabela 81 - Coeficiente de escoamento superficial direto 

Ocupação do solo C 

Área Impermeabilizada: Piso impermeável, cobertura impermeável e 
jardim sobre laje 

0,95 

Área permeável: jardim sobre solo natural 0,50 

 

A tabela a seguir, apresenta as vazões calculadas para cada sub-bacia, bem como a vazão de contribuição total do empreendimento. 

 

Tabela 82 - Vazões calculadas para cada sub-bacia do empreendimento 

Sub-bacia  A (m²) Recobrimento C i Q (l/s) 

A.01 618,79 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 32,32 

A.02 665,27 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 34,75 

A.03 648,45 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 33,87 

A.04 670,74 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 35,04 

A.05 783,06 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 40,91 

A.06 779,61 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 40,73 

A.07 793,41 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 41,45 

A.08 783,06 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 40,91 

A.09 890,35 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 46,51 

A.10 817,56 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 42,71 

A.11 301,61 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 15,76 

A.12 561,02 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 29,31 

A.13 561,02 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 29,31 

A.14 648,59 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 33,88 

A.15 648,59 Cobertura Impermeável 0,95 197,8 33,88 

A.16 293,88 Piso Impermeável 0,95 197,8 15,35 

A.17 176,04 Piso Impermeável 0,95 197,8 9,20 

A.18 161,62 Piso Impermeável 0,95 197,8 8,44 

A.19 16,31 Piso Impermeável 0,95 197,8 0,85 

A.20 165,65 Piso Impermeável 0,95 197,8 8,65 
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Sub-bacia  A (m²) Recobrimento C i Q (l/s) 

A.21 165,52 Piso Impermeável 0,95 197,8 8,65 

A.22 459,88 Piso Impermeável 0,95 197,8 24,02 

A.23 281,33 Piso Impermeável 0,95 197,8 14,70 

A.24 172,99 Piso Impermeável 0,95 197,8 9,04 

A.25 187,94 Piso Impermeável 0,95 197,8 9,82 

A.26 66,59 Jardim sobre Laje 0,95 197,8 3,48 

A.27 80,86 Jardim sobre Laje 0,95 197,8 4,22 

A.28 218,11 Jardim sobre Laje 0,95 197,8 11,39 

A.29 112,69 Jardim sobre Laje 0,95 197,8 5,89 

A.30 16,16 Jardim sobre Laje 0,95 197,8 0,84 

A.31 94,36 Jardim sobre Laje 0,95 197,8 4,93 

A.32 1102,16 Jardim Permeável 0,50 197,8 30,30 

A.33 959,14 Jardim Permeável 0,50 197,8 26,37 

A.34 118,38 Jardim Permeável 0,50 197,8 3,25 

A.35 50,58 Jardim Permeável 0,50 197,8 1,39 

A.36 120,43 Jardim Permeável 0,50 197,8 3,31 

A.37 140,27 Jardim sobre Laje 0,95 197,8 7,33 

A.38 283,72 Jardim Permeável 0,50 197,8 7,80 

A.39 47,61 Jardim sobre Laje 0,95 197,8 2,49 

TOTAL 15663,35 ---  ---  --- 753,05 

 

As 39 áreas (sub-bacias) contribuirão para 05 lançamentos dos deflúvios superficiais da área do empreendimento na rede pública, sendo 

estes: Os Lançamentos 01 e 02 que serão executados de forma superficial difusa na sarjeta da rua Trifana e Avenida Afonso Pena, 

respectivamente. Os Lançamento 03 e 05 ocorrerão de forma tubular na boca de lobo das ruas Trifana e Pirapetinga. E o lançamento 04 será 

executado de forma tubular no poço de visita da Rua Pirapetinga.   

A Tabela 83 a seguir exibida, apresenta as vazões correspondentes aos diferentes lançamentos que ocorrem no empreendimento. 

Tabela 83 - Lançamentos por tipo 

Lançamento Tipo A (m²) Q (l/s) 

Lançamento 01 - Sarjeta da Rua Trifana Superficial  1.183,02 34,53 

Lançamento 02 - Sarjeta da Avenida Afonso Pena Superficial 2.294,14 88,95 

Lançamento 03 - Boca de Lobo da Rua Trifana Tubular 3.009,30 157,20 

Lançamento 04 - Poço de Visita da Rua Pirapetinga Tubular  4.053,64 211,76 

Lançamento 05 - Boca de Lobo da Rua Pirapetinga Tubular 5.123,25 
Q (sem detenção): 260,61 

Q (com detenção): 78,94 

 

Cabe mencionar que como não foi identificado histórico de inundação próximo ao empreendimento, é possível afirmar que os lançamentos 

que serão executados não causarão impactos significativos, visto que o sistema público de drenagem suportará a vazão máxima a ele 

encaminhada. 

De qualquer forma, no presente estudo buscou-se assegurar que o lançamento de água pluvial das novas edificações Anexos Norte e Sul 

não seja maior que a vazão gerada pelo mesmo terreno em condições naturais. Para tanto, além dos 24% de taxa de permeabilidade exigidos 

e previstos no projeto arquitetônico, foi proposta a adoção de uma caixa de captação com volume de 50 m3 para amortecer a descarga de 

água pluvial na rede pública de drenagem visando a melhoria do funcionamento dos sistemas de micro e macrodrenagem da região. 
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As novas edificações serão implantadas em um terreno equivalente a 9.179,29 m2, gerando uma vazão de 0,422 m3/s, sendo que para esta 

área a vazão primitiva é equivalente a 0,252 m3/s, totalizando 0,169 m3/s de detenção necessária. Desse modo, sugere-se a implantação de 

uma caixa de detenção no 2º subsolo do anexo Sul. O dispositivo em questão terá volume útil de 50 m3, tendo vazão afluente de 0,243m3/s 

e vazão efluente equivalente a 0,079m3/s, gerando uma detenção de 0,164 m3/s, volume que atende aos parâmetros estabelecidos pela 

SMOBI.   

Ademais, ressalta-se que a cobertura vegetal tem a capacidade de armazenar parte do volume de água precipitado pela interceptação vegetal, 

aumentar a evapotranspiração e reduzir a velocidade do escoamento superficial pela bacia hidrográfica. Dessa forma, pode-se afirmar que a 

proposição de 2.320,00 m2 de áreas permeáveis sobre terreno natural, valor que equivale a aproximadamente 15% da área total do lote, 

promoverá uma redução da velocidade do escoamento superficial, tendo em vista o tempo de detenção no substrato dos jardins e a 

evapotranspiração. 

Por fim, é importante mencionar que estão sendo tomadas as medidas necessárias para que a ampliação da sede do TJMG não impacte de 

maneira negativa no sistema público de drenagem da região, para tanto, além da implantação / manutenção de área permeável, será também 

assegurada a manutenção da vazão primitiva equivalente a área em que as novas edificações serão executadas.   

 

5.5 - CARACTERÍSTICAS SÓCIOECONÔMICAS E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA VIZINHANÇA 

5.5.1 Perfil socioeconômico 

Caracterizar, através de aspectos demográficos considerados relevantes, o perfil da população residente e usuária da vizinhança 
do empreendimento. A caracterização deve ser feita com base nos dados do IBGE e respeitar o recorte territorial dos setores 
censitários. As informações consideradas pertinentes e que não possuírem o recorte do setor censitário devem ser analisadas com 
a abrangência que mais se adequar à realidade da área de estudo. Para a complementação/enriquecimento do estudo podem ser 
consultados dados primários ou secundários de outras fontes de pesquisa.  

A análise deverá considerar os seguintes itens:  

a. Densidade populacional;  
b. Renda média da população residente – em salários mínimos SM; 
c. Taxa de crescimento populacional da vizinhança. 
d. Gênero 
e. Escolaridade 
f. Faixa etária 

 

INTRODUÇÃO  

Objetivando o atendimento ao presente item será realizada uma caracterização socioeconômica da vizinhança que abrangerá um breve 

histórico dos bairros Serra e Cruzeiro, expondo dados referentes a densidade populacional, a renda média per capita domiciliar da população, 

o gênero, escolaridade, faixa etária, bem como sua taxa de crescimento anual. 

Para a caracterização foi utilizado o banco de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH). 

 

HISTÓRICO DOS BAIRROS 

A história da origem do bairro Serra inicia em 1920, onde parte do entorno foi ocupada por grandes sítios, logo nos primeiros anos de Belo 

Horizonte. Isso fez com que a região ficasse conhecida por “Serra das Chácaras” e posteriormente começou a ser povoada, com a divisão 

dos lotes.  Seu nome tem origem coma relação com a proximidade do bairro Serra do Curral e com o Córrego da Serra, que cortava a região 

antes de ser canalizado. 

Já o bairro Cruzeiro, tem seu nome como referência à ao fato de antigamente existir um cruzeiro onde hoje está situada a Praça Milton 

Campos, no local batizado de Praça do Cruzeiro. Assim como o bairro Serra, sua origem ocorreu em 1920, com a aprovação de loteamentos 

na região. 
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Ademais, é importante mencionar os bairros Santa Isabel, Vila Fumec e Pindura Saia, caracterizados por serem aglomerados de baixa 

densidade e com pequenas áreas, dentro dos perímetros dos bairros Serra e Cruzeiro, que resistiram ao avanço construtivo e populacional 

da região. 

A Vila Santa Isabel é remanescente de uma favela muito maior originada na década de 30, chamada Pindura Saia, localizada entre os bairros 

Serra e Cruzeiro, então 1ª Seção Suburbana da cidade. Esta favela era também conhecida como Morro do Pindura Saia, segundo seus 

moradores mais antigos 17. A favela Pindura Saia não foi totalmente erradicada. Existem três núcleos remanescentes, as chamadas Vila 

Santa Isabel, Vila Fumec e Vila Pindura Saia. (A VILA SANTA ISABEL NA AVENIDA AFONSO PENA, 2012) 

 

a. Densidade populacional  

A área de vizinhança potencialmente afetada contempla os bairros Serra e Cruzeiro que possuem 13.158 e 15.288 habitantes por km², 

respectivamente, conforme apresentado a seguir: 

Tabela 84 - Densidade demográfica de bairros – IBGE 2010 

Bairro Pessoas residentes Soma de área Km² Densidade (Hab/Km²) 

Serra 20.277 1,54 13.158,5 

Cruzeiro 8.144 0,53 15.288,8 

Pindura Saia 153 0,00 35.589,1 

Santa Isabel 139 0,01 24.536,6 

Vila Fumec 72 0,00 21.065,1 

 

Tais dados demostram características de densidade distintas entre os bairros Serra e Cruzeiro, focos principais do presente estudo, e as vilas 

existentes em suas delimitações. Apesar de Vila Fumec, Santa Isabel e Pindura Saia constarem entre os 15 bairros menos populosos de 

Belo Horizonte - enquanto Serra, por exemplo, é o 13º mais populoso do município – a densidade habitacional aferida é significativamente 

superior aos demais analisados. 

É importante destacar, ainda no que concerne o bairro Serra, que o aglomerado de mesmo nome, é o maior conjunto de favelas da capital 

mineira e o 2° maior conjunto de favelas da América Latina (Costa, 2011). Situado na encosta da Serra do Curral, região Centro-Sul de Belo 

Horizonte, o Aglomerado da Serra faz limite com os terrenos da Fundação Benjamin Guimarães (Hospital da Baleia) e do Parque das 

Mangabeiras. 

 

b. Renda média da população residente - em salários mínimos SM; 

Para a caracterização da renda média da população residente próxima ao empreendimento foram analisados os índices relativos às áreas 

de ponderação classificadas pelo IBGE, sendo elas a “CS2-A,” que abrange os bairros Novo São Lucas, Santa Isabel, São Lucas e Serra, e 

“CS2-B”, com a Vila Acaba Mundo, Anchieta, Belvedere, Comiteco, Cruzeiro, Mangabeiras, Pindura Saia e Vila Fumec. 

Tabela 85 - Distribuição da população residente, com renda declarada, por faixa de renda domiciliar per capita em número de salários mínimos1 (em %) – 

http://www.laboratoriourbano.ufba.br/wp-content/uploads/arquivos/DISSERTACAO_2011-THIAGO_DE_ARAUJO_COSTA.pdf
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IBGE 2010 

Área de 
ponderação 

Bairros 

Faixa de rendimento em Salário Mínimo 

Rendimento 
nulo 

Até ¼ 
SM 

De ¼ a 
½ SM 

De ½ a 
1 SM 

De 1 a 
2 SM 

De 2 a 
5 SM 

De 5 a 10 
SM 

Mais de 
10 SM 

CS2-A 
Novo São Lucas, Santa 

Isabel, São Lucas, 
Serra 

1,3 0,2 0,8 5,7 12,5 32,6 27,7 19,2 

CS2-B 

Acaba Mundo. 
Anchieta, Belvedere, 
Comiteco, Cruzeiro, 

Mangabeiras, Pindura 
Saia, Vila FUMEC  

5,1 0,7 1,9 3,1 5,3 21,3 31,1 31,4 

Pode-se observar que as áreas de ponderações analisadas mesmo sendo vizinhas, uma vez que são separadas pela Av. Afonso Pena, 
possuem características econômicas distintas.  

De forma geral, a faixa predominante da CS2-A é de 2 a 5 SM e a da CS2-B se concentra em mais de 10 SM, no entanto cabe destacar que 
a concentração populacional que declara rendimento nulo até 1/2SM na CS2-B é superior. Essa condição pode ser atribuída ao fato de que 
a área denominada CS2-A é caracterizada pela presença de aglomerados populosos enquanto a CS2-B é formada por bairros com perfil de 
poder econômico maior e poucas áreas de vilas, sendo as existentes pouco adensadas.  

Por fim, é importante salientar que nos resultados divulgados pela pesquisa foi considerado o valor do salário mínimo à época, julho de 2010, 

correspondente a quinhentos e dez reais (R$ 510,00). 

 

c. Taxa de crescimento populacional da vizinhança. 

Em 2000, Belo Horizonte possuía 2.238.526 habitantes, já em 2010 esse valor se elevou para 2.375.151, o que corresponde a uma taxa 

média geométrica de crescimento anual de 0,59 %. 

Adicionalmente, em 28 de agosto de 2014, o IBGE disponibilizou as estimativas populacionais para os municípios brasileiros, tendo como 

data de referência o dia 1º de julho do mesmo ano. Assim sendo, Belo Horizonte possui aproximadamente atualmente 2.491.109 residentes. 

No que se refere à população residente na Região Centro Sul, onde o empreendimento se insere, entre os anos de 1991, 2000 e 2010 houve 

um aumento no número de habitantes e consequentemente uma Taxa de Crescimento Anual positiva, porém, esta foi a terceira menor do 

município registrada. 

Tabela 86 - População residente e a taxa de crescimento anual por Região Administrativa / Fonte: IBGE, Dados Amostrais do Censo 2010 

Regional 
População Taxa de Crescimento Anual 

1991 2000 2010 1991 / 2000 (%) 2000 / 2010 (%) 

Barreiro 221.072 262.194 282.552 1,91 0,75 

Centro Sul 251.481 260.524 272.285 0,39 0,44 

Leste 250.032 254.573 249.273 0,20 -0,21 

Nordeste 249.693 274.060 291.110 1,04 0,61 

Noroeste 340.530 338.100 331.362 -0,08 -0,20 

Norte 154.028 193.764 212.953 2,58 0,95 

Oeste 249.350 268.124 286.118 0,81 0,65 

Pampulha 105.181 141.853 187.315 3,38 2,82 

Venda Nova 198.794 245.334 262.183 2,36 0,67 

Belo Horizonte 2.020.161 2.238.526 2.375.151 1,16 0,59 
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Em relação à análise da dinâmica populacional de toda a Região Administrativa Centro Sul, observa-se que as Unidades de Planejamento 

Serra e Anchieta/Sion, o qual pertence a Área de Vizinhança Potencialmente Afetada do empreendimento, apresentaram Taxas de 

Crescimento Anual de -0,04% e 0,07%, respectivamente, entre os anos de 2.000 a 2.010.  

Desse modo, são apresentadas a seguir as Taxas de Crescimento Anual de todas as Unidades de Planejamento dessa Região Administrativa, 

com destaque para as Unidades de Planejamento objetivo do presente estudo. 

Tabela 87 - População residente por Unidade de Planejamento/ Fonte: IBGE, Dados Amostrais do Censo 2010. 

Unidade de Planejamento 
População Taxa de Crescimento Anual 

1991 2000 2010 1991 / 2000 (%) 2000 / 2010 (%) 

Barro Preto 7.280 6.325 6.183 -1,55 -0,25 

Centro 18.595 14.399 16.592 -2,80 1,59 

Francisco Sales 10.415 8.374 8.553 -2,39 0,24 

Savassi 40.164 46.522 53.613 1,65 1,59 

Prudente de Morais 18.505 17.411 18.833 -0,67 0,88 

Santo Antônio 29.449 28.450 27.500 -0,38 -0,38 

Anchieta/Sion 41.753 42.956 43.229 0,32 0,07 

Serra 22.523 22.971 22.879 0,22 -0,04 

Mangabeiras 5.227 6.974 7.378 3,26 0,63 

São Bento/ Santa Lúcia 10.638 13.187 13.044 2,42 -0,12 

Belvedere 2.560 4.733 9.729 7,07 8,34 

Barragem 13.428 14.881 15.353 1,15 0,35 

Cafezal 30.941 33.341 27.721 0,83 -2,03 

 

d. Gênero 

Em relação a análise da dinâmica populacional por gênero residente na Região Centro Sul e nas Unidades de Planejamento Anchieta/Sion 

e Serra, entre os anos de 2000 e 2010 se observa a constante característica de uma população em sua maioria do sexo feminino, conforme 

se pode visualizar na tabela a seguir: 

Tabela 88 - População por gênero residente por Unidade de Planejamento/ Fonte: IBGE, Dados Amostrais do Censo 2010 

Unidade de planejamento 

População 

2000 2010 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Barro Preto 6.325 2.693 3.632 6.183 2.659 3.524 

Centro 14.399 5.803 8.596 16.592 6.785 9.807 

Francisco Sales 8.374 3.657 4.717 8.553 3.668 4.885 

Savassi 46.522 20.055 26.467 53.613 23.578 30.035 

Prudente de Morais 17.411 7.773 9.638 18.833 8.489 10.344 

Santo Antônio 28.450 12.587 15.863 27.500 12.262 15.238 

Anchieta/Sion 42.956 18.822 24.134 43.229 19.054 24.175 

Serra 22.971 10.145 12.826 22.879 10.120 12.759 
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Unidade de planejamento 

População 

2000 2010 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Mangabeiras 6.974 3.298 3.676 7.378 3.509 3.869 

São Bento/Santa Lúcia 13.187 6.154 7.033 13.044 6.046 6.998 

Belvedere 4.733 2.297 2.436 9.729 4.583 5.146 

Barragem 14.881 7.110 7.771 15.353 7.366 7.987 

Cafezal 33.341 16.329 17.012 27.721 13.231 14.490 

e. Escolaridade 

Conforme Atlas do Desenvolvimento Humano, no ano de 2010, o município de Belo Horizonte apresentou bons índices em relação aos 

primeiros anos de educação. É possível destacar a taxa de escolaridade de 5 a 6 anos de 93,68 % e de 11 a 13 anos, frequentando o ensino 

fundamental, de 90,01%.  

A respeito da conclusão do ensino médio, em uma faixa etária de 18 a 20 anos, é apresentado o dado de 52,84%. Ademais, é importante 

destacar que de acordo com dados do IBGE (2017) o município encontra-se em 1º lugar no estado com relação ao número de matrículas em 

todos os anos escolares.  

A seguir será exposto conforme dados do IDEB/INEP de 2017, a relação de escolas da rede estadual, municipal e privada que abarcam 

desde o pré-escolar até o Ensino Médio no município de Belo Horizonte. 

Tabela 89 - Rede escolar do município de Belo Horizonte 

Rede escolar do Município de Belo Horizonte Quantidade absoluta 

Ensino pré-escolar - escola pública municipal 156 escolas 

Ensino pré-escolar - escola privada 634 escolas 

Ensino fundamental - escola pública estadual 204 escolas 

Ensino fundamental - escola pública municipal 176 escolas 

Ensino fundamental - escola privada 325 escolas 

Ensino fundamental - escola pública federal 02 escolas 

Ensino médio - escola pública estadual 135 escolas 

Ensino médio - escola privada 126 escolas 

Ensino médio - escola pública federal 03 escolas 

 

No que tange às instituições de ensino existentes na área em análise, apurou-se uma abrangência na oferta da rede infantil privada e 

conveniada. Ademais, foi possível observar que a região conta em sua maioria com a rede privada, sendo identificadas apenas, 03 (três) 

escolas públicas (estadual e municipal), conforme evidenciado na tabela a seguir. 

É importante destacar que foi analisada a região que compreende os bairros Serra e Cruzeiro, de forma que instituições de ensino de bairros 

limítrofes e bem próximos ao empreendimento, não foram contempladas para esse tudo. 

Tabela 90 - Instituições de ensino localizadas na área potencialmente afetada 

Escolas Rede Ensino Endereço 

Associação Beneficente Cantinho do Bebê Conveniada Infantil Rua Sacramento, 49 - Serra 

Centro Educacional Professor Estevão 
Pinto 

Conveniada Infantil Rua Doná Cecília, 340 - Serra 
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Escolas Rede Ensino Endereço 

Colégio Dona Clara Privada Infantil, fundamental e médio Rua do Ouro, 1690 - Serra 

Colégio Sagrado Coração de Maria Privada 
Infantil, fundamental, médio e 

EJA 
Rua Professor Estêvão Pinto, 400 - Serra 

Creche das Rosinhas Conveniada Infantil Rua Pouso Alto - Serra 

Creche Nosso Abrigo Lactário Cláudia 
Maria Rocha Brant 

Conveniada Infantil Rua Artur Joviano - Cruzeiro 

Escola da Serra Privada Infantil, fundamental e médio Rua do Ouro, 1900 - Serra 

Escola Estadual Dulce Pinto Rodrigues Estadual Fundamental Rua Doná Cecília, 28s/n - Serra 

Escola Estadual Laura das Chagas 
Ferreira 

Estadual Fundamental, médio e EJA Rua Sacramento, 54 - Serra 

Escola Infantil Montessori Privada Infantil Avenida Afonso Pena, 3487 - Serra 

Escola Municipal Senador Levindo Coelho Municipal Fundamental e EJA Rua Caraça, 910 - Serra 

Instituto Educacional Verde Vida Serra Privada Infantil Rua Luz, 206 - Serra 

Miudinhos – Escola Infantil Privada Infantil Rua Palmira, 381 - Serra 

Uaitec BH Pública Escola profissionalizante Avenida Afonso Pena, 4000 - Cruzeiro 

UMEI Capivari Pública Infantil Rua Capivari, 1024 - Serra 

Universidade FUMEC Privada Superior Rua Cobre, 200 - Cruzeiro 

 

f. Faixa etária 

Para a caracterização da faixa etária da população residente próxima ao empreendimento foram analisados dados segundo as áreas de 

ponderação classificadas pelo IBGE anteriormente citadas no item que trata acerca da renda média familiar. 

Nesse contexto, observou-se que a maioria da população se encontra na faixa etária adulto, de vinte e um a sessenta anos, conforme 

apresentado a seguir, após a análise dos dados pertencentes ao Censo Demográfico 2.010 do IBGE. 

 

 

Figura 140 - Média da faixa etária da área de ponderação CS2-A 
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Figura 141 - Média da faixa etária da área de ponderação CS2-B 

 

5.5.2 Organização social 

Identificar e caracterizar os diferentes grupos de interesse* existentes na vizinhança. Descrever os potenciais conflitos relacionados 
com a implantação do empreendimento.  

*Os grupos de interesse devem ser entendidos como grupos institucionalizados ou não institucionalizados que utilizam da 
vizinhança com objetivos comuns, por exemplo: grupo de moradores, grupo de comerciantes, grupo de usuários dos espaços 
públicos da vizinhança, grupo de usuários do empreendimento, grupo de transeuntes, grupo de ciclistas e outros que se fizerem 
pertinentes no contexto do empreendimento.  

Para a elaboração do presente Estudo de Impacto de Vizinhança foi realizado levantamento das instituições e organizações sociais sediadas 

nos bairros Serra e Cruzeiro. Por meio de pesquisas realizadas preliminarmente à aplicação de questionários, foram identificadas as seguintes 

representatividades: Associação dos Moradores do Bairro Cruzeiro, Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas 

(ABRAÇO), Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais, Conselho de Pais Criança Feliz, Instituição Beneficente Martim Lutero, 

Sociedade Amparo à Pobreza, Ajuda Fraternal São Roberto, Associação Municipal de Assistência Social (AMAS), Associação 

Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte (ASSPROM), Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC e o Programa Diálogos 

Comunitários. 

No âmbito da pesquisa de percepção, foi entrevistada a Associação dos Moradores do Bairro Anchieta (AMORAN), que cumpre importante 

representatividade nas regiões que integram os bairros Anchieta, Cruzeiro e Serra.  

 

5.6 - PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE A VIZINHANÇA E SOBRE O EMPREENDIMENTO 

Identificar as características referentes às condições de vida, às transformações da dinâmica urbana em curso e as percepções 
frente às repercussões existentes ou eventualmente geradas pelo empreendimento do ponto de vista da comunidade. A 
identificação deverá ser feita com base na caracterização estabelecida no item 5.5.1. Portanto, o perfil dos entrevistados deve ser 
definido considerando às características existentes nos setores censitários e a pesquisa deverá representar de modo aproximado 
a estratificação da população identificada. A análise dos dados gerados a partir das entrevistas deverá considerar os grupos de 
interesse identificados no item 5.5.2.  

Para a definição do perfil da vizinhança, deverá ser adotada como a amostra a ser pesquisada, o universo especificado no quadro 
abaixo: 

Estrato a ser pesquisado Fonte dado Amostra 

Residencial**  Setor Censitários IBGE 2010* 2% do número de moradores em domicílios particulares 
permanentes***  

Não residencial   Item 5.2.2 (mapa 2): Uso do 
Solo  

10% dos lotes identificados no Mapa 2 (item 5.2.2)**** 

Grupos de interesse Item 5.5.2 Organização Social 1 representante por grupo 

20%

60%

20%

Jovem

Adulto

Idoso

Média

Fa
ix

a 
e

tá
ri

a
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Usuários Item 4.3 Operação do 
empreendimento 

1% da capacidade máxima do empreendimento, 
considerar funcionários e usuários.   

*seguir setores especificados no item 5.5.1 
** seguir a estratificação identificada no item 5.5.1 
*** domicílios particulares permanentes segundo é o IBGE é definido como o local estruturalmente separado e independente que 
se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal. Deve ser considerado para o 
cálculo da amostra os domicílios particulares permanentes definidos como casa, casa de vila ou em condomínio e apartamento.  
**** para o cálculo desta amostra deve-se considerar em conjunto de lotes identificadas como: comércio, serviços, indústria, 
serviços de uso coletivo e institucional (escolas, postos de saúde, hospitais, entre outros). Neste estrato incluem-se os usos 
mistos.  

Para a pesquisa também deverá ser realizada, pelo menos 1 entrevista com um representante de Associação de Moradores do 
bairro; na hipótese de comprovação da inexistência da mesma, ao menos 1 entrevista com um ator social que exerça liderança 
comunitária. 

É importante que as entrevistas sejam bem distribuídas pela área da vizinhança potencialmente afetada definida no item 5.1 deste 
Roteiro, sendo obrigatória a realização de entrevistas nos empreendimentos localizados no entorno do TJMG, e nos domicílios 
localizados nas principais vias de ao empreendimento, além de moradores da vila localizada nas proximidades (Santa Izabel, Vila 
Fumec e Pindura Saia).  

Apresentar memória de cálculo utilizada para definição do número e perfil dos entrevistados. Além disso, deverá constar análise e 
conclusão dos resultados obtidos na pesquisa.  

O roteiro de entrevista deverá abarcar as diferentes temáticas urbanas, devendo ser caracterizado, no mínimo, os aspectos 
relacionados a: 

a) percepção acerca do espaço de vizinhança, no que se refere à: 

i. equipamentos urbanos e comunitários (disponibilidade, acessos, utilização cotidiana, estado de 
conservação); 

ii. áreas verdes e/ou de lazer (parques, praças, equipamentos e espaços de contemplação e lazer); 
iii. meio ambiente e paisagem urbana (incluindo percepção acerca da arborização, cursos d'água e ambiência 

urbanas); 
iv. marcos e referências comunitários (histórico-culturais, paisagísticos, ambientais, outros); 
v. mobilidade urbana com enfoque em sistemas de transporte coletivos (incluindo percepção acerca de 

sinalização, rotas e pontos de embarque e desembarque, áreas de estacionamento); 
vi. mobilidade urbana com enfoque em sistemas de transporte particulares (incluindo percepção acerca de 

sinalização, rotas e pontos de embarque e desembarque, áreas de estacionamento); 
vii. mobilidade urbana com enfoque em sistemas não motorizados (incluindo percepção acerca de sinalização, 

mobiliário urbano, rotas de pedestres, ciclistas e outros modos não motorizados, áreas de 
estacionamento); 

viii. adensamento construtivo (transformações recentes) 
ix. atividades de comércio e serviço (disponibilidade, acessos e utilização cotidiana) 
x. carências existentes; 

xi. grupos organizados da comunidade; 

b) uso da área pelo entrevistado / comunidade; 

c) conhecimento acerca da intenção de instalação ou funcionamento do empreendimento;  

d) expectativas, dúvidas, possíveis benefícios ou malefícios advindos da instalação do empreendimento ou conflitos 
existentes para empreendimentos já instalados – dentro deste item, os entrevistados deverão ser questionados em 
relação ao aumento esperado no número de veículos e pessoas a serem atraídas ao local. 

e) uso habitual ou potencial do empreendimento pelo entrevistado quando de sua instalação. 

f) percepção do entrevistado acerca da valorização ou desvalorização do seu imóvel após a implantação do 
empreendimento (para os casos de empreendimentos a ser implantado questionar sobre a percepção de futuro acerca 
da valorização ou desvalorização e no caso de imóveis já implantadas da percepção com o empreendimento em 
funcionamento); 
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g) sugestões de medidas a serem adotadas pelo empreendedor em relação aos seguintes pontos advindos do 
funcionamento do empreendimento: 

i. potencializar os benefícios; 
ii. mitigar os malefícios; 

iii. compensar os impactos não mitigáveis. 

A pesquisa deverá ser apoiada em material explicativo sobre o empreendimento, de preferência um panfleto, que deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 

a. Nome do empreendimento e empresa/entidade responsável pela sua implantação ou funcionamento; 

b. Descrição do plano de ocupação da área com definição dos usos residenciais e não residenciais previstos, se for o caso; 

c. Número de pavimentos com indicação da(s) atividade(s) previstas ou existentes em cada um; 

d. Número previsto ou existente de unidades residenciais, se for o caso; 

e. Número previsto ou existente de vagas de estacionamento no empreendimento; 

f. Número previsto ou existente de vagas de estacionamento remoto, se for o caso; 

g. Imagens do empreendimento (volumetria, fotografias de referência e mapa de localização); 

h. Capacidade máxima (funcionários e frequentadores/alunos/usuários), se for o caso; 

i. Dias e horário de funcionamento; 

Apresentar no volume principal do EIV: 

j. Cópia do panfleto utilizado; 

k. Mapa contendo o local das entrevistas, identificando onde cada uma delas ocorreu, data e horário; 

Apresentar como anexo do EIV: 

l. Lista de entrevistados (apresentar vínculo e contato); 

m. Cópia das entrevistas realizadas. 

Observações:  

1) Considerando que a pesquisa deve ser realizada apoiada em material explicativo sobre o empreendimento, de preferência 
um panfleto, qualquer entrevista que não atenda a esta solicitação, será desconsiderada. 

 

INTRODUÇÃO 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, estabeleceu diretrizes específicas para a política urbana e contemplou o Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV), que surgiu com uma ferramenta para a análise da viabilidade de construção, implantação e funcionamento de um 

empreendimento.  

O presente estudo, em atendimento ao Termo de Referência previsto para o Estudo de Impacto Vizinhança do município de Belo Horizonte, 

teve como objetivo sintetizar os resultados obtidos por meio de informações relacionadas às condições de vida, as relações sociais e a 

percepção acerca do espaço da vizinhança referentes aos equipamentos urbanos e comunitários, à infraestrutura, dentre outros. Mediante 

exame dos aspectos mencionados no estudo, serão previstos os impactos e as medidas mitigadoras do empreendimento. 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Para o estudo do meio antrópico relacionado a ampliação da Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, definiu-se um conjunto de 

metodologias formadas por técnicas qualitativas que permitem analisar algumas variáveis que circundam as intrincadas relações sociais que 

envolvem os seres humanos no ambiente em que vivem. Além disso, foram utilizadas pesquisas de dados secundários obtidos por meio de 

sites oficiais de órgãos públicos. 

Nesse contexto, buscou-se compreender o que pensam e percebem os moradores, comerciantes e usuários. Adicionalmente, analisaram-se 

as opiniões de representante de grupo organizado acerca das possíveis transformações na dinâmica urbana do local onde está instalado e 

será ampliado o empreendimento em questão. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos foram definidos em reuniões com a equipe técnica responsável pelo estudo do meio antrópico, que é 

formada por profissionais graduados com experiência em pesquisa socioambientais, além de estagiários que auxiliam na aplicação dos 
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questionários. Nesse sentido, foi decidido pela equipe técnica a utilização da pesquisa qualitativa para o desenvolvimento do estudo referente 

ao meio antrópico do Estudo de Impacto da Vizinhança, uma vez que esse tipo de pesquisa é eficaz para constatar particularidades e 

interpretações individuais. 

Dessa forma, entre os dias dezoito de março e primeiro de abril de 2.019, efetuou-se a aplicação dos questionários com os moradores, 

comerciantes, usuários e representantes sociais. Foram utilizados quatro tipos de formulários, destinados à cada segmento (moradores, 

comerciantes, usuários e representante social).  

Os questionários contemplaram questões semiabertas que se fizeram necessárias devido à diversidade de respostas em que os entrevistados 

puderam escolher as alternativas fornecidas, além de questões abertas em que os entrevistados puderam expressar livremente suas opiniões 

sobre o tema indagado. 

Cabe ressaltar que a base do sucesso de uma pesquisa envolvendo percepção ambiental está diretamente ligada à qualidade do questionário 

adotado. Nesse estudo, a avaliação da percepção dos diferentes segmentos foi realizada por meio da aplicação com questionários que 

abrangeram todos os itens necessários à compreensão das intrincadas relações dos diversos atores sociais com o espaço em que estão 

inseridos. Os modelos e os questionários respondidos encontram-se disponíveis em Anexo 15.  

É importante informar que a aplicação dos questionários nos segmentos direcionados a comerciantes e moradores, foi realizada por meio do 

aplicativo “Smart Question Mobile”, que possibilita a otimização e praticidade da aplicação de questionários em grande quantidade, em vista 

de sua possibilidade de trabalhar de forma off-line e de sua tabulação ocorrer de maneira automática, com geração de evidências e dados 

precisos. 

A pesquisa foi apoiada por material explicativo, no qual foram contempladas informações sobre o empreendimento. O referido material 

encontra-se no Anexo 16 do presente documento e seguiu todas as recomendações exigidas pelo termo de referência. 

Foram entrevistados duzentos e noventa e sete moradores, sendo realizada uma amostragem de 2% do número de residentes em domicílios 

particulares permanentes nas abrangências da área de influência delimitada, que compreendem parte de cinco bairros mais próximos do 

empreendimento, conforme orientado pelo Termo de Referência do presente estudo. A tabela a seguir, apresenta os dados dos setores 

censitários, total de moradores em domicilio particulares e a amostragem realizada para aplicação da pesquisa de percepção. 

 
Tabela 91 - Total de moradores – IBGE (2010) 

Bairros Setores Censitários 
Moradores em Domicílios 

Particulares (total) 

2% dos moradores em Domicílios 

Particulares (arredondado) 

Cruzeiro 

310.620.005.620.388 447 9 

310.620.005.620.074 522 12 

310.620.005.620.073 605 12 

310.620.005.620.034 643 13 

310.620.005.620.035 761 15 

310.620.005.620.036 711 14 

310.620.005.620.037 780 16 

310.620.005.620.010 420 05 

310.620.005.620.445 157 03 

310.620.005.620.038 903 18 

310.620.005.620.011 733 15 

310.620.005.620.039 658 13 

310.620.005.620.077 284 06 

Serra 

310.620.005.620.072 629 13 

310.620.005.620.009 776 15 

310.620.005.620.008 550 11 

310.620.005.620.007 1025 20 
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Bairros Setores Censitários 
Moradores em Domicílios 

Particulares (total) 

2% dos moradores em Domicílios 

Particulares (arredondado) 

310.620.005.620.032 824 16 

310.620.005.620.031 380 08 

310.620.005.620.033 803 16 

310.620.005.620.068 440 09 

310.620.005.620.389 560 12 

310.620.005.620.030 736 15 

Vila FUMEC 310.620.005.620.488 72 02 

Pindura Saia 310.620.005.620.489 153 03 

Santa Isabel 310.620.005.620.487 139 03 

Total 26 setores 14.711 294 

 

Quanto aos comerciantes, foram aplicados quarenta questionários, sendo realizadas entrevistas com todos os estabelecimentos comerciais 

que demonstraram interesse de participação, localizados ao longo da Avenida Afonso Pena (inseridos na área de influência). Além desses, 

foram entrevistados alguns comércios existentes nos bairros Serra e Cruzeiro, de forma a exceder os 10% dos lotes identificados como: não 

residenciais (comerciantes e prestadores de serviço), conforme orientado no termo de referência. 

No que diz respeito aos usuários, de acordo com a orientação do Termo de Referência, foram entrevistados 1% da capacidade máxima do 

empreendimento, que conta atualmente com 4.770 pessoas, sendo elas funcionários e visitantes. Dessa forma, participaram da pesquisa 

quarenta e sete indivíduos. 

Com relação à metodologia de aplicação dos questionários para comerciantes e moradores, em vista de se tratar de uma região com presença 

predominante de edificações verticais, fator dificultador, foram abordadas todas as residências e apartamentos na tentativa de encontrar 

possíveis indivíduos com interesse na participação da entrevista. 

A Figura 142 a seguir  demonstra os setores censitários considerados. 
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Figura 142 - Identificação dos setores censitários para a pesquisa de percepção 
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É importante esclarecer que a metodologia empregada é a amostragem do tipo “Survey” que é apropriada quando o foco de interesse é sobre 

“o que está acontecendo” ou “como e por que isso está acontecendo”, conforme destaca Freiras et.al., (2000). Além disso, no tipo de 

amostragem realizada, a escolha da amostra fez-se considerando as características da área potencialmente afetada, como o número de vias 

e de moradores e comerciantes presentes em cada uma delas para então selecionar a amostra. 

Vale ressaltar que na realização da amostragem seletiva, considerou-se um padrão que buscasse explicar a percepção de cada segmento, 

visto que as diferentes percepções estão relacionadas às diferentes personalidades, à idade, às experiências, aos aspectos socioambientais, 

à educação e à herança biológica.  

Nesse contexto, na pesquisa realizada no presente estudo, foram selecionados segmentos que contemplassem os diversos itens 

mencionados anteriormente, obtendo resultados que demonstram a real situação, pois além do cuidado na seleção da amostra, o questionário 

contemplou questões abertas relativas à percepção do entrevistado, nas quais ele pode expressar livremente suas opiniões, sem a 

interferência do aplicador. Cabe informar que os aplicadores são pessoas devidamente orientadas com o intuito de evitar possíveis erros 

relacionados à interpretação e transcrição das respostas.  

Após a categorização das respostas de todas as questões semiabertas e abertas, foi realizada a tabulação dos dados no editor de planilhas 

Excel da Microsoft que posteriormente foram formatados em gráficos e tabelas para serem analisados e apresentados no presente 

documento, bem como as inferências decorrentes da avaliação dos dados trabalhados. 

Concluída a etapa de diagnóstico, efetuou-se a avaliação de impactos socioambientais, que tomou por referência as informações obtidas no 

diagnóstico, valendo-se de elementos sinalizados pelos entrevistados como possíveis indicadores de ações impactantes sobre a região. Da 

mesma forma, realizou-se a proposição de medidas mitigadoras e programas socioambientais.  

 

PESQUISA DE PERCEPÇÃO 

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO 

Foram entrevistados duzentos e noventa e sete moradores distribuídos na área de influência que abrange parte dos bairros Cruzeiro, Serra, 

Pindura Saia, Vila Fumec e Santa Isabel, sendo 51% pertencentes ao sexo feminino e 49% ao sexo masculino.  A figura a seguir demonstra 

a localização dos moradores onde foram aplicados os questionários do estudo. 
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Figura 143 - Localização dos moradores entrevistados para a pesquisa de percepção
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Após a realização das entrevistas com os moradores e tabulação dos dados adquiridos, observou-se que a maior parte dos entrevistados, 

mais precisamente 57%, encontra-se na faixa etária adulta, de vinte e um a sessenta anos, seguido de idosos, com mais de sessenta anos 

(41%) e posteriormente jovens, com até vinte anos (2%).  

Nesse contexto, infere-se, pois, que a amostra populacional residente da área de estudo é de maioria adulta, acompanhando os dados 

populacionais da Região Administrativa Centro-sul, composta por 61% de seus habitantes entre vinte e um e sessenta anos, conforme 

resultados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É importante mencionar, que os dados dos moradores 

entrevistados se encontram apensos ao Anexo 17. 

Outro ponto em destaque relacionado ao resultado anterior, diz respeito ao fato do bairro Cruzeiro ser ocupado por diversos estudantes 

universitários, em vista da presença da Universidade FUMEC. Além disso, trata-se de uma região tradicional, com moradores antigos, tais 

fatos podem justificar as principais idades predominantes observados no estudo. 

No que diz respeito as profissões dos residentes da região, observa-se uma diversidade de funções ocupadas pelos entrevistados, porém 

uma predominância de aposentados, estudantes, professores, engenheiros, advogados e funcionários públicos, como pode ser analisado na 

tabela a seguir.  

Tabela 92 - Distribuição das profissões entre os moradores entrevistados 

Distribuição de profissões 

Aposentado (a) 84 Economista 03 Assistente social 01 Fonoaudiólogo (a) 01 

Estudante 26 Publicitário (a) 03 Auxiliar administrativo 01 Relações internacionais 01 

Professor (a) 21 Atendente 02 Baterista 01 Gestor (a) 01 

Engenheiro (a) 16 Comerciante 02 Biólogo (a) 01 Mecânico (a) 01 

Advogado (a) 13 Corretor (a) 02 Bombeiro (a) militar 01 Motorista 01 

Funcionário (a) público  11 Cuidador (a) de idosos 02 Chefe de cozinha 01 Pedagogo (a) 01 

Empregada doméstica 10 Dentista 02 Contador (a) 01 Perito (a) criminal 01 

Do lar 09 Fotógrafo (a) 02 Costureira 01 Promotor (a) 01 

Administrador (a) 06 Gastrônomo (a) 02 Designer 01 Recepcionista 01 

Desempregado (a) 06 Policial 02 Diarista 01 Sapateiro (a) 01 

Médico (a) 06 Porteiro (a) 02 Diretor (a) financeiro (a) 01 
Técnico (a) em 

informática 
01 

Síndico (a) 05 Psicólogo (a) 02 Embalador (a) 01 Tradutor (a) 01 

Arquiteto (a) 04 Vendedor (a) 02 Empresário (a) 01 Trancista 01 

Enfermeiro (a) 04 Analista de finanças 01 Encarregado (a) 01 Vigia 01 

Não respondeu 04 Arquivista 01 
Encarregado (a) de 

condomínio 
01 Violinista 01 

Zelador (a) 04 Artesã 01 Eletricista 01   

Autônomo 03 Artista plástico (a) 01 Fisioterapeuta 01   
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Em relação ao grau de escolaridade dos moradores entrevistados, notou-se um alto nível de formação, onde 61% dos participantes 

completaram (46%) ou estão cursando (15%) o ensino superior. Acredita-se que o resultado tenha ligação com a heterogeneidade econômica 

do entorno, além da tipologia de ocupação local, onde a região é composta por universitários, professores e servidores públicos.  

 

Figura 144 - Escolaridade dos moradores entrevistados 

A região estudada abrange as áreas de ponderações CS2-B (Acaba Mundo, Anchieta, Belvedere, Comiteco, Cruzeiro, Mangabeiras, Pindura 

Saia, Vila Fumec) e CS2-C (Carmo, Mala e Cuia e Sion), no qual a maioria de sua população possui média de rendimento de cinco a dez 

salários mínimos, conforme resultados do censo de 2.010 do IBGE. Nesse contexto, não foi possível assimilar os resultados obtidos na 

aplicação dos questionários com a realidade obtida através dos estudos do IBGE para essa região, tendo em vista que 65% dos entrevistados 

não sabiam ou não quiseram responder tal questionamento.  

Os dados apurados em relação à renda familiar dos participantes serão exibidos a seguir: 

 

 

Figura 145 - Renda familiar dos moradores entrevistados 

No que diz respeito ao tempo de permanência no entorno, situação do imóvel e número de pessoas residentes, observou-se que a maioria 

dos entrevistados residem na região entre 10 e 20 anos (28%), seguido de acima de 20 a 40 anos (23%), acima de 40 (16%), de 1 a 5 anos 

(13%), de 5 a 10 anos (6%), menos de 1 ano (5%) e 9% não responderam.  

Diante do resultado exposto foi possível perceber que a região é ocupada em sua maioria, por moradores antigos que puderem vivenciar as 

mudanças e desenvolvimento do espaço em que residem, além disso, revela que este grupo apresenta menor mobilidade espacial. 

Quanto ao meio de transporte mais utilizado, apurou-se que a maioria dos moradores utiliza de automóvel particular (48%), transporte público 

coletivo (31%), táxi e similares (14%) e 7% andam a pé para se locomoverem. Ainda nesse contexto, foi observado uma alta utilização do 

sistema de táxi lotação, que circula exclusivamente ao longo da Avenida Afonso Pena, sendo considerado junto com o ônibus, uma opção 

de transporte público.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ensino
Fundamental
Incompleto

Ensino
Fundamental

Completo

Ensino Médio
Incompleto

Ensino Médio
Completo

Ensino
Superior

Incompleto

Ensino
Superior
completo

Pós
Graduação

stricto sensu

Pós
Graduação
Lato sensu

Não
respondeu

M
éd

ia
 d

as
 r

es
po

st
as

Escolaridade

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Acima de 1 salário
mínimo até 2 salários

Acima de 2 salários
mínimos até 3

Acima de 3 salários
mínimos até 5

Acima de 5 salários
mínimos até 10

Superior a 10 salários
mínimos

Não soube

M
éd

ia
 d

e 
re

sp
os

ta
s

Renda familiar



141 

Empreendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG 

 Status do EIV:  

 
Roteiro para EIV

 
REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV

 
PLU

 
Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU

 
 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

Percepção acerca do espaço e vizinhança 

Ainda sobre trânsito e meios de transportes, os moradores foram indagados quanto à qualidade do trânsito e do transporte público, além da 

frequência de utilização. Diante disso, foi observado que 41% dos respondentes, qualificaram o trânsito como sendo bom, 37% classificaram 

como regular e 22% disseram ser ruim. 

Apurou-se que 94% dos entrevistados consideram morar próximos a sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tal questionamento teve 

o intuito de constatar a concepção dos participantes sobre a distância e a percepção de impactos sentidos pelo funcionamento do 

empreendimento em estudo. 

Retomando ao contexto de trânsito e transporte, 77% dos participantes, mencionaram não considerar suficientes os espaços destinados a 

estacionamento público e/ou privado na região, sendo que 13% afirmam ser o suficiente, 7% responderam achar parcialmente e 3% não 

souberam responder. Ademais, 53% dos entrevistados disseram achar a sinalização de trânsito na região boa, 32% regular, 13% ruim e 2% 

não responderam. 

No que diz respeito a utilização de transporte não motorizados, como bicicletas e patinetes elétricos, 88% dos entrevistados mencionaram 

não utilizar desse tipo de modal alternativo. Ainda nesse contexto, 74% dos respondentes afirmaram não considerar o uso de bicicletas e o 

fluxo desse meio de transporte seguros na região, considerando a ausência de ciclovias, sinalização e mobiliários urbanos voltados para esse 

meio de locomoção. 

Quanto à frequência da utilização de transportes públicos, 54% dos entrevistados informaram utilizar esporadicamente desse modal, 26% 

relataram a frequência diária e 20% informaram não fazer o uso. Tal resultado pode ser relacionado com o adquirido anteriormente, onde é 

observado que o principal meio de transporte utilizado por esse segmento é o veículo particular. 

No que concerne à qualidade desse meio de locomoção, 36% o considera como sendo regular, 35% bom, 11% avalia como ruim e 18% não 

soube responder. Ademais, ainda sobre o referido modal, 64% dos moradores responderam estar satisfeitos com os pontos de embarque e 

desembarque presente na região.  

Considerando que a qualidade de vida da população está diretamente relacionada com os equipamentos comunitários existentes na região 

onde essa reside, bem como com a utilização desses equipamentos; no questionário aplicado aos usuários foi abordada um questionamento, 

onde os entrevistados deveriam responder quais equipamentos urbanos existem na área estudada e se eles são utilizados pelo entrevistado 

e sua família ou não. Os equipamentos urbanos e comunitários presentes na enquete foram hospitais, posto de saúde, igrejas, distritos ou 

delegacias, praças, áreas verdes, centros esportivos e centros culturais, conforme tabela a seguir: 

Tabela 93 - Existência dos equipamentos públicos da região conforme percepção dos moradores 

Equipamentos Existe Não existe Não sabe se existe Utiliza Não utiliza 
Não 

respondeu 

Hospitais 84% 13% 3% 64% 29% 7% 

Posto de saúde 73% 21% 6% 59% 34% 7% 

Igrejas 88% 3% 9% 52% 44% 4% 

Distritos ou delegacias 66% 15% 19% 17% 71% 12% 

Praças 92% 7% 1% 57% 43% - 

Áreas verdes 85% 9% 6% 50% 42% 8% 

Centros esportivos 48% 39% 13% 23% 53% 24% 

Centros culturais 18% 57% 25% 5% 62% 33% 

 

De acordo com a tabela acima, observou-se a existência de diversos equipamentos urbanos comunitários na região, no entanto, no que diz 

respeito aos centros culturais, é relevante mencionar, que durante a aplicação da pesquisa diversos moradores relataram o sentimento 

saudosista com o antigo espaço que abrigava teatro e museu, onde hoje está localizado o empreendimento foco do presente estudo. Ademais, 

entrevistados residentes do bairro Cruzeiro, alegaram a existência de unidades básicas de saúde, apenas no bairro Serra, sendo um 

dificultador de utilização do serviço público de saúde para o bairro e os que rodeiam, como Sion, Carmo e Anchieta. 
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Ademais, 57 % dos moradores, considerado a maioria, afirmaram que os equipamentos públicos mencionados na pergunta anterior se 

encontram em bom estado de conservação, sendo que 18% disseram que tais espaços necessitam de cuidados, 17% avaliou como 

parcialmente e 8% não sou responder. 

Grupos organizados, associações e movimentos sociais são importantes fatores na mobilização comunitária por seus direitos. Dessa forma, 

apenas 26% dos moradores entrevistados afirmaram ter conhecimento de associações na região estudada, sendo mencionadas: Associação 

dos Moradores do Bairro Anchieta (AMORAN), Associação dos Moradores do Bairro Serra, Associação São Vicente de Paula, Associação 

de Moradores do Bairro Mangabeiras, Casa de Freiras, Amigos da Serra e AA Alcoólicos Anônimos. 

No que diz respeito ao conhecimento dos respondentes sobre a presença de bens na vizinhança protegidos pelo patrimônio histórico, 84% 

dos moradores mencionaram não ter ciência do assunto. Dos que responderam de maneira afirmativa, relataram a existências de diversas 

residências da região, além do Parque Municipal Professor Amilcar Vianna Martins, Parque Municipal das Mangabeiras, Praça Israel Pinheiro, 

Colégio Sagrado Coração de Maria, Academia do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Palácio das Mangabeiras e o Mercado Distrital 

do Cruzeiro. Vale ressaltar que o critério dessa pergunta é entender a percepção do entrevistado sobre a existência de bens protegidos e 

não a comprovação deles. 

No contexto de percepção histórica, natural e de desenvolvimento da região apurou-se que 58% dos entrevistados afirmaram não ter notado 

um adensamento construtivo e populacional no entorno nos últimos anos, 83% considera o bairro suficientemente arborizado e 67% não tem 

conhecimento sobre a existência de cursos d’água na região, dos que disseram conhecer, mencionaram a existência em diversas ruas do 

bairro Cruzeiro. Vale informar que os resultados apresentados, se referem às respostas mais vezes mencionadas por esse segmento. 

Foi questionado ainda aos moradores quais são os principais problemas que a região enfrenta, sendo que a maioria dos entrevistados (66%), 

afirmaram que a principal dificuldade que a área em estudo apresenta diz respeito a ausência de segurança pública, seguindo do fluxo intenso 

de veículos (12%), conforme apresentado a seguir: 

Tabela 94 - Síntese dos principais problemas que a região enfrenta na opinião dos moradores 

Problemas na região Média de respostas Problemas na região Média de respostas 

Segurança pública 66% Manutenção de vias 2% 

Fluxo intenso de veículos 12% Adensamento imobiliário 1% 

Ausência de vagas de 

estacionamento público 
7% Sinalização 1% 

Iluminação pública 7% Manutenção de passeios 1% 

Coleta de lixo e limpeza urbana 2% 
Incômodos ligados a Universidade 

FUMEC 
1% 

 

Considerando os problemas abordados foi perguntado aos entrevistados quais seriam as principais necessidades de investimento na região. 

Observou-se que a maioria (58%) respondeu que há necessidade de investimento no que tange a segurança pública, conforme apresentado 

a seguir: 

Tabela 95 - Necessidades de investimento na região na opinião dos moradores 

Necessidades de investimento na 

região 
Média de respostas 

Necessidades de investimento na 

região 
Média de respostas 

Segurança pública 58% Iluminação pública 6% 

Ampliação de estacionamento 

público 
24% Manutenção da arborização 4% 

Pavimentação de vias 8%   

Ainda sobre a percepção da população entrevistada acerca da vizinhança, foi abordada na pesquisa pergunta sobre a necessidade de 

incorporação de comércios na região. Observou-se que 78% dos entrevistados afirmam não ter necessidade de incorporação de outros tipos 

de comércio na área, uma vez que na região estudada existem comércios varejistas e serviços em grande quantidade e diversidade. Aqueles 

que alegaram que poderiam ser incorporados citaram como necessário: estacionamento privado (11%), agências bancárias (4%), 

panificadoras (3%) e supermercado popular (4), respectivamente.  
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Percepção sobre o empreendimento 

Com o intuito de compreender o conhecimento dos moradores sobre a Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi questionado se ele 

já teve a oportunidade de conhecer as dependências do empreendimento, sendo assim, apenas 20% dos entrevistados relataram que já 

foram ao menos uma vez até o local, por motivos variados, como curiosidade e trabalho no local.  

Para entender o conhecimento dos entrevistados sobre os presentes e futuros acontecimentos do empreendimento, foi questionado no ato 

da pesquisa se sabiam da proposta de ampliação da Sede. Dessa forma, 80% dos participantes responderam não ter ciência antes da 

aplicação dos questionários.  

Sobre a influência da ampliação e funcionamento da Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na dinâmica imobiliária da região, 39% 

dos entrevistados acreditam que o empreendimento será responsável pela valorização das residências e comércios do entorno, enquanto 

que 37% considera indiferente, pois, a região já é valorizada economicamente, independente do empreendimento, 13% mencionaram a 

possibilidade de desvalorização e 12% não souberam responder.  

Ademais, a Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é visto por 84% dos participantes como um bom vizinho e 71% acredita que ele 

continuará sendo qualificado de maneira positiva, após sua ampliação.  

Tendo em vista a percepção dos participantes sobre a ampliação da Sede do tribunal de Justiça de Minas Gerais e seus impactos, foi 

questionado aos entrevistados quais as características positivas e negativas dessa alteração, os resultados desse questionamento são 

apresentados a seguir: 

Tabela 96 - Características positivas e negativas 

Positivo (36% dos entrevistados) Negativo (37% dos entrevistados) 

Relatos dos usuários Média de respostas Relatos dos usuários Média de respostas 

Valorização imobiliária 26 ocorrências 
Aumento do fluxo de veículos no 

entorno 
64 ocorrências 

Centralização das atividades do 

TJMG 
10 ocorrências Gasto público com a ampliação 21 ocorrências 

Geração de emprego e renda 04 ocorrências 
Aumento da poluição sonora e 

visual 
08 ocorrências 

Geração de novos comércios na 

região 
 03 ocorrências 

Aumento da sensação de 

insegurança 
05 ocorrências 

Fácil acesso  03 ocorrências 
Existência de edificação pública 

em área residencial 
05 ocorrências 

Aumento da segurança do 

entorno 
01 ocorrência 

Aumento da demanda de 

transporte público  
03 ocorrências 

Aumento das vagas de 

estacionamento interno 
01 ocorrência   

Tendo em vista os impactos comuns existentes em um empreendimento com essa tipologia, tais como a aumento da sensação de insegurança 

e piora no trânsito local, foi concedido ao participante da presente pesquisa, a oportunidade de sugerir medidas para minimização de tais 

aspectos negativos. Dessa forma, os respondentes sugeriram algumas alternativas, conforme exposto a seguir:  

Tabela 97 - Ações minimizadoras mencionadas pelos moradores entrevistados 

Sugestões minimizadoras (53% das respostas) Ocorrências 

“Não ampliar na região, melhor construir em outro local.” 35 ocorrências 

“Melhoria de trânsito e criação de novos estacionamentos.” 33 ocorrências 

“Medida de reforço da segurança local.” 31 ocorrências 

“Melhoria no transporte público.” 11 ocorrências 

“Implantação de centros culturais no entorno.” 11 ocorrências 
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Sugestões minimizadoras (53% das respostas) Ocorrências 

“Criação de prédio garagem para visitante do TJMG.” 10 ocorrências 

“Melhoria na iluminação publica.“ 09 ocorrências 

“Implantação do empreendimento na região  da cidade administrativa.” 06 ocorrências 

“Realização de parceria com um estacionamento mais distante para que os funcionários deixem os carros e 

um transporte fretado pelo empreendimento leve os funcionários  para o TJMG.” 
04 ocorrências 

“Se atentar a logística da obra de ampliação para não incomodar a vizinhança” 01 ocorrência 

“Inserção de semáforo entre as ruas Pirapetinga com Muzambinho  e Piratininga  com Trifana.” 01 ocorrência 

Realização de campanha de incentivo de utilização à bicicleta  e carona  dos usuári”os do THMG.” 01 ocorrência 

“Implantação de ciclovias  e melhoraria no transporte público da região.” 01 ocorrência 

“Pensar em medidas que diminuam a ocorrência de manifestações em frente ao TJMG.” 01 ocorrência 

 

Ainda no sentido de conceder a oportunidade de participação, os entrevistados poderiam sugerir ações para que o empreendimento pudesse 

potencializar os benefícios já existentes. Como resultado, ressalta-se que foi mencionada diversas vezes a criação de vagas de 

estacionamento suficientes que possam atender os usuários do TJMG. 

Após sugestões referentes às formas de minimização dos impactos, os entrevistados poderiam propor compensações e contrapartidas do 

empreendimento para a região, em caso de impactos não mitigáveis. Dessa forma, foram mencionadas as medidas a seguir: 

Tabela 98 - Contrapartidas mencionadas pelos moradores entrevistados 

Sugestões de contraparda (53% das respostas) Ocorrências 

“Ações para melhoria do fluxo de trânsito local.” 35 ocorrências 

“Melhoria nas vias da região, com pavimentação e iluminação.” 33 ocorrências 

“Parceria com a comunidade para melhoria da segurança do entorno, como implantação de rondas 

particulares.” 
31 ocorrências  

“Criação de estacionamento gratuito para usuários.” 30 ocorrências 

“Criação de espaço de lazer e cultura, no entorno e na área interna do empreendimento.” 21 ocorrências 

“Parceria com o poder público para melhoria do transporte público” 04 ocorrências 

“Ampliação do comércio local.” 02 ocorrências 

“Ajudar comunidades do entorno” 01 ocorrência 

 

Vale ressaltar que ao final da entrevista, os entrevistados poderiam fazer comentários diversos relativos ao tema, abordando itens que não 
foram contemplados no questionário aplicado. Dessa forma, seguem na íntegra os depoimentos dos participantes: 

 “Valorização econômica da região com a ampliação do TJMG.” 

 “Usando seu prestígio, o TJMG pode melhorar os equipamentos urbanos da região.” 

 “Um absurdo fecharem o teatro que existia  nas dependências  de onde hoje existe o TJMG.” 

 “O Tribunal tinha que ser no Centro.” 

 “Tribunal de justiça e fria.” 

 “Sugiro a criação de mais praças e academia da cidade.” 

 “Caso tenha alguma atividade cultural no empreendimento que seja divulgada.” 

 “Ressaltar a segurança do bairro devido aos assaltos e no mais esta satisfeito com a região, atende bem.” 

 “Necessária a manutenção das árvores na região.” 
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 “Preocupação com trânsito e transporte público.” 

 “Porque não deixar os tribunais  onde estão atualmente?” 

 “Para que gastar dinheiro com isso.” 

 “Ótima pesquisa.” 

 “O problema de trânsito na região é a Universidade FUMEC.” 

 “Não precisa construir prédio  para a elite.” 

 “Não gastar dinheiro público com isso.” 

 “Muito bom para o bairro.” 

 “Melhoria no trânsito se possível.” 

 “Implantação de luminosidade nas ruas e mais táxis lotação.” 

 “Investimento na comunidade local.” 

 “Investimento desnecessário. gastar pouco dinheiro público.” 

 “Interessante.” 

 “Implantação de academias da cidade no bairro, para lazer e atividade física de idosos.” 

 “Gostaria de mais segurança e mais respeito pelos idosos e pessoas.” 

 “Gostaria de fazer um estudo de viabilidade para identificar o melhor local da obra. Sobre a disposição dos prédios que serão construídos, 

o maior prédio será construído em posição com maior impacto para a área residencial do entorno, sendo que se este fosse construído do 

lado oposto não impactaria áreas residenciais. 

Solicito que antecipadamente seja apresentado todos os detalhes sobre os projetos e estudos topográficos, geotécnicos, hídricos, 

hidrológicos, fundações estruturais e redes de serviços públicos para os moradores e frequentadores da região, para a melhor segurança 

de todos. Que também seja apresentado o plano de obras, de acordo com as normas prescritas pela ABNT, incluindo, entre outros, o 

cronograma físico, plano de transporte de entulho, esquema de segurança referente a obra e também a segurança pública, tráfego e a 

garantia total da responsabilidade do TJMG sobre possíveis avarias nos imóveis do entorno, esta garantia deve ser firmada publicamente 

em cartório ou documentado tecnicamente. 

Exigência de uma audiência pública para explanação de todos os itens acima citados.” 

Síntese dos resultados  

Os resultados de maior relevância obtidos através da pesquisa serão elencados de maneira objetiva, conforme apresentado a seguir: 

 45% dos entrevistados utilizam de carro particular como principal meio de transporte; 

 41% da população entrevistada considera a qualidade do trânsito na região, como sendo bom; 

 77% dos respondentes consideram que os espaços destinados a estacionamento são insuficientes; 

 88% dos entrevistados não utilizam de transportes não motorizados, como bicicleta; 

 74% dos entrevistados não considera seguro o fluxo de ciclistas na região; 

 53% dos moradores consideram a sinalização de trânsito da região boa; 

 54% dos entrevistados utilizam transporte público esporadicamente; 

 36% dos participantes avaliam o transporte público da região, como sendo regular e 35% como sendo bom; 

 64% dos respondentes estão satisfeitos com os pontos de embarque e desembarque; 

 92% dos participantes mencionaram a existência de praças na região; 

 57% avaliaram que os espaços públicos existentes no entorno, estão em bom estado de conservação; 

 82% dos moradores, não têm conhecimento de bens tombados e protegidos no entorno; 

 58% dos participantes não notaram um adensamento construtivo e populacional no entorno nos últimos anos; 
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 82% dos entrevistados consideram a região suficientemente arborizada; 

 66% dos respondentes não conhecem cursos d’água no entorno; 

 66% dos participantes mencionaram segurança pública como o principal problema da região; 

 58% dos entrevistados acreditam que a maior necessidade de investimento na região, diz respeito à segurança pública; 

 78% dos entrevistados acreditam que não há necessidade de implantação de novos comércios na região; 

 79% dos entrevistados não conhecem as dependências do TJMG; 

 79% dos participantes não sabiam do projeto de ampliação do empreendimento antes da aplicação do questionário; 

 84% dos entrevistados consideram o TJMG um bom vizinho e 71% acham que ele continuará sendo, após sua ampliação; 

 39% dos moradores acreditam que a região será valorizada após ampliação do empreendimento; 

 36% dos participantes mencionaram pontos positivos referentes à operação e ampliação do empreendimento; 

 Valorização da região foi o ponto positivo mais vezes mencionados pelos participantes; 

 37% dos participantes mencionaram pontos negativos referentes a operação e ampliação do empreendimento; 

 O principal aspecto negativo mencionado foi com relação ao fluxo de trânsito. 

 

PESQUISA DE PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVIÇO 

 

Dados gerais dos entrevistados 

Para a realização do estudo de percepção ambiental foram entrevistados quarenta comerciantes, sendo realizadas entrevistas com todos os 

estabelecimentos comerciais que demonstraram interesse de participação e que estavam inseridos na área de influência do empreendimento. 
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Figura 146 - Localização dos comerciantes entrevistados para a pesquisa de percepção



148 

Empreendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG 
Status do EIV: 

 
Roteiro para EIV

 
REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV

 
PLU

 
Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU

 
 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

Foram entrevistados 57% de comerciantes do sexo feminino e 43% do sexo masculino. Dos respondentes, observou-se inicialmente que a 

maioria dos participantes se encontra na faixa etária adulta (89%), de vinte e um a sessenta anos, seguido de idosos, acima de sessenta 

anos (11%). Os dados dos respondentes estão exibidos no Anexo 18 do presente documento. 

No que diz respeito ao tempo de permanência no entorno, observou-se que a maioria dos entrevistados trabalha na região de 1 a 5 anos 

(32%), o que coincide com o período da implantação do Tribunal de Justiça no local em que hoje se encontra. Através de relatos realizados 

no ato da entrevista, após a implantação do empreendimento, houve uma expectativa econômica que atraiu diferentes comércios para a 

região. Ademais, pode-se perceber uma variedade de resultados sobre esse tema, conforme será apresentado a seguir: 

 

 

Figura 147 - Tempo de trabalho na região 

 

No que tange ao grau de instrução dessa população, foi observado que 45% dos entrevistados, o que caracteriza a maioria, possuíam o 

ensino superior, enquanto que 37% cursaram o ensino médio, 15% o fundamental e 3% se especializaram com pós-graduação lato sensu. 

Esses números demonstram que a população de comerciantes entrevistada tem grau de escolaridade além do esperado pela média nacional, 

uma vez que, de acordo com o estudo desenvolvido pelo IBGE em 2014, apenas 12,4% da população brasileira possui 15 anos de estudo 

ou mais. 

 

Figura 148 - Grau de escolaridade dos entrevistados 

 

No que concerne à renda média mensal dos comerciantes entrevistados, a maioria não soube ou preferiu não responder (93%). Aqueles que 

responderam recebem de dois a três salários mínimos (3%), seguindo de superior a dez salários mínimos (2%) e exatamente 1 salário mínimo 

(2%). É importante mencionar que os comerciantes entrevistados, desempenhavam distintas funções nos estabelecimentos, além dos locais 

serem de diferentes tipos e portes. Sendo assim, não é possível observar padrões econômicos nos resultados apresentados.  
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Em relação ao meio de transporte utilizado pelos comerciantes para locomoção diária, notou-se uma diversidade de respostas, onde é 

possível relacionar os resultados com distância da residência, padrões de comportamento além de perfis econômicos, conforme apresentado 

a seguir: 

 

Figura 149 - Meios de transporte utilizados 

No que diz respeito à longitude das residências dos entrevistados com o local em que trabalham, apurou-se que 49% moram perto do 

estabelecimento, 48% enfrentam distâncias longas e 3% consideram parcialmente. Tais resultados podem explicar a variedade apresentada 

de transportes utilizados para acesso aos comércios. 

Percepção acerca do espaço da vizinhança  

Ainda sobre trânsito e meios de transportes, os comerciantes foram indagados quanto à qualidade do trânsito e do transporte público, além 

da frequência de utilização. Diante disso, foi observado que 41% dos respondentes, qualificaram o trânsito como sendo bom, 33% 

classificaram como regular e 26% disseram ser ruim. 

Retomando ao contexto de trânsito e transporte, 76% dos participantes, mencionaram não considerar suficientes os espaços destinados à 

estacionamento público e/ou privado na região, sendo que 19% afirmam ser o suficiente e 6% responderam achar parcialmente. Ademais, 

42% dos entrevistados disseram avaliar a sinalização de trânsito na região boa, 40% regular e 18% ruim. 

No que diz respeito a utilização de transporte não motorizados, como bicicletas e patinetes elétricos, nenhum dos entrevistados mencionaram 

utilizar desse modal alternativo. Ainda nesse contexto, 75% dos respondentes afirmaram não considerar o fluxo de ciclistas seguro na região, 

considerando a ausência de ciclovias, sinalização e mobiliários urbanos voltados para esse meio de locomoção. 

Quanto à frequência da utilização de transportes públicos, 39% dos entrevistados informaram não utilizar desse modal, 33% relataram a 

frequência diária e 28% informaram que fazem o uso esporadicamente.  

No que concerne à qualidade desse meio de locomoção, 50% o considera como sendo regular, 27% bom e 23% avalia como ruim. Ademais, 

mesmo com críticas sobre o referido modal, 60% dos usuários responderam estar satisfeitos com os pontos de embarque e desembarque 

presente na região.  

Considerando que a qualidade de vida da população está diretamente relacionada com os equipamentos comunitários existentes na região 

onde essa trabalha, bem como com a utilização desses equipamentos; no questionário aplicado aos comerciantes foi abordada um 

questionamento, onde os entrevistados deveriam responder quais equipamentos urbanos existem na área estudada e se eles são utilizados 

pelo entrevistado. Os equipamentos urbanos e comunitários presentes na enquete foram hospitais, posto de saúde, igrejas, distritos ou 

delegacias, praças, áreas verdes, centros esportivos e centros culturais, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 99 - Existência dos equipamentos públicos da região conforme percepção dos comerciantes 

Equipamentos Existe Não existe Não sabe se existe Utiliza Não utiliza 
Não 

respondeu 

Hospitais 82% 13% 5% 37% 63% 0% 

Posto de saúde 60% 20% 20% 22% 78% 0% 
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Equipamentos Existe Não existe Não sabe se existe Utiliza Não utiliza 
Não 

respondeu 

Igrejas 70% 12% 18% 40% 60% 0% 

Distritos ou delegacias 75% 12% 13% 17% 83% 0% 

Praças 100% 0% 0% 52% 48% 0% 

Áreas verdes 85% 12% 3% 35% 65% 0% 

Centros esportivos 62% 20% 18% 15% 85% 0% 

Centros culturais 22% 45% 84% 84% 11% 5% 

 

De acordo com a tabela acima, observou-se a existência de diversos equipamentos urbanos comunitários na região, no entanto, foi possível 

observar à ausência e falta de conhecimento sobre centros culturais. Ademais, foi possível perceber que todos os participantes conhecem 

alguma praça no entorno, sendo que boa parte tenha utilizado ao menos uma vez desse espaço. 

Ademais, 64 % dos comerciantes, considerado a maioria, afirmaram que os equipamentos públicos mencionados na pergunta anterior, 

encontram-se em bom estado de conservação, sendo que 23% avaliaram como parcialmente e 13% responderam que tais espaços 

necessitam de cuidados. 

Grupos organizados, associações e movimentos sociais são importantes fatores na mobilização comunitária por seus direitos. Dessa forma, 

apenas 21% dos comerciantes entrevistados afirmaram ter conhecimento de associações na região estudada, sendo mencionadas: 

Associação dos Moradores do Bairro Anchieta (AMORAN), Associação dos Moradores do Bairro Serra, além de serem citadas as paróquias 

e postos de assistências comunitários (nesse caso não foram informados os nomes). 

No que diz respeito ao conhecimento dos respondentes sobre a presença de bens na vizinhança protegidos pelo patrimônio histórico, 90% 

dos comerciantes mencionaram não ter ciência do assunto. Dos que responderam de maneira afirmativa, relataram a existências de casas e 

edificações antigas presentes no entorno, porém não souberam informar endereços exatos. 

No contexto de percepção histórica, natural e de desenvolvimento da região apurou-se que 74% dos entrevistados afirmaram ter notado um 

adensamento construtivo e populacional no entorno nos últimos anos, 62% considera o bairro suficientemente arborizado e 77% não tem 

conhecimento sobre a existência de cursos d’água na região. Vale informar que os resultados apresentados, se referem às respostas mais 

vezes mencionadas por esse segmento. 

Foi questionado ainda aos comerciantes quais são os principais problemas que a região enfrenta, sendo que a maioria dos entrevistados 

(57%), afirmaram que a principal dificuldade que a área em estudo apresenta diz respeito a ausência de segurança pública, seguindo do fluxo 

de veículos (15%), conforme apresentado a seguir: 

 

Tabela 100 - Síntese dos principais problemas que a região enfrenta na opinião dos usuários 

Problemas na região Média de respostas Problemas na região Média de respostas 

Não existe 10% Queda de árvores 13% 

Segurança pública 57% Pessoas em situação de rua 3% 

Fluxo de veículos 15% Ausência de estacionamento 2% 

Queda de árvores 13%   

Considerando os problemas abordados foi perguntado aos comerciantes quais seriam as principais necessidades de investimento na região. 

Observou-se que a maioria dos entrevistados (21%) respondeu que não há necessidade de investimento, por se tratar de uma região já 

amparada. Ademais, 58%, mencionaram que segurança é um quesito muito relevante para receber melhorias do poder público, conforme 

apresentado a seguir: 
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Tabela 101 - Necessidades de investimento na região na opinião dos usuários 

Necessidades de investimento na 

região 
Média de respostas 

Necessidades de investimento na 

região 
Média de respostas 

Não há necessidade 21% 
Implantação de espaços de cultura 

e lazer para a comunidade 
3% 

Melhoria na segurança 58% Implantação de agências bancárias 2% 

Melhoria do trânsito local 9% Soluções de saneamento na região 2% 

Melhoria na educação pública 3% 
Soluções para o tráfico de drogas 

na região 
2% 

Ainda sobre a percepção da população entrevistada acerca da vizinhança, foi abordada na pesquisa sobre a necessidade de incorporação 

de comércios na região. Observou-se que 75% dos entrevistados afirmam não ter necessidade de incorporação de outros tipos de comércio 

na área, uma vez que na região estudada existem comércios varejistas e serviços em grande quantidade e diversidade. Aqueles que alegaram 

que poderiam ser incorporados citaram como necessário: supermercado (7%), restaurantes (5%), posto de gasolina (3%), panificadoras (3%), 

lotéricas (3%), papelarias (2%) e drogarias (2%), respectivamente.  

 

Percepção sobre o empreendimento 

Com o intuito de compreender o conhecimento dos comerciantes sobre a Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi questionado se 

ele já teve a oportunidade de conhecer as dependências do empreendimento, sendo assim, apenas 27% dos entrevistados relataram que já 

foram ao menos uma vez até o local, por motivos variados, como curiosidade e prestação de serviço.  

Para entender o conhecimento dos entrevistados sobre os presentes e futuros acontecimentos do empreendimento, foi questionado no ato 

da pesquisa se sabiam da proposta de ampliação da Sede. Dessa forma, 100% dos participantes responderam ter ciência antes da aplicação 

dos questionários.  

Ainda no sentindo de compreensão da relação dos estabelecimentos entrevistados com o empreendimento foco do presente estudo, o 

entrevistado foi questionado se ele acredita que com a ampliação da Sede do TJMG, seu comércio poderá ser beneficiado. Dessa forma, 

42% responderam de forma negativa, 40% acreditam que haverá benefícios e 18% apontaram como indiferente. 

Vale lembrar, que foram entrevistados comércios localizados em diferentes pontos da área de influência, muita das vezes em locais 

consideravelmente distantes ao empreendimento, de forma que eles certamente, não perceberão alterações econômicas. Ademais, boa parte 

das respostas positivas são de estabelecimentos localizados mais próximos à Avenida Afonso Pena e quarteirões adjacentes, que já recebem 

como principal clientela o público atual do Tribunal de Justiça. 

Sobre a influência da ampliação e funcionamento da Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na dinâmica imobiliária da região, 76% 

dos entrevistados acreditam que o empreendimento será responsável pela valorização das residências e comércios do entorno. Ademais, o 

TJMG é visto por 100% dos participantes como um bom vizinho atual e após sua ampliação.  

Tendo em vista a percepção dos participantes sobre a ampliação da Sede do tribunal de Justiça de Minas Gerais e seus impactos, foi 

questionado aos entrevistados quais as características positivas e negativas dessa alteração, conforme apresentado a seguir: 

Tabela 102 - Características positivas e negativas 

Positivo (75% dos entrevistados) Negativo (42% dos entrevistados) 

Relatos dos usuários Média de respostas Relatos dos usuários Média de respostas 

Aumento da clientela 15 ocorrências Piora no trânsito 08 ocorrências 

Aumento da segurança local 05 ocorrências 

Diminuição das vagas de 

estacionamento público nas vias do 

entorno 

03 ocorrências 

Geração de emprego 02 ocorrências 
Aumento da ocorrência de greves 

na porta do TJMG 
01 ocorrência 
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Positivo (75% dos entrevistados) Negativo (42% dos entrevistados) 

Centralização das atividades do 

TJMG 
02 ocorrências 

Aumento dos preços dos imóveis e 

comércios 
01 ocorrência 

Órgão público próximo 01 ocorrência 
Aumento da sensação de 

insegurança 
01 ocorrência 

Valorização da região 01 ocorrência 

Fim dos espaços culturais na 

região, após a implantação do 

TJMG 

01 ocorrência 

  
Piora nas estruturas do transporte 

público coletivo 
01 ocorrência 

  Aumento do fluxo de pessoas 01 ocorrência 

 

Tendo em vista os impactos comuns existentes em um empreendimento com essa tipologia, tais como a aumento da sensação de insegurança 

e piora no trânsito local, foi concedido ao participante da presente pesquisa, a oportunidade de sugerirem medidas para minimização de tais 

aspectos negativos. Dessa forma, os respondentes sugeriram algumas alternativas, conforme exposto a seguir:  

 

Tabela 103 - Ações minimizadoras mencionadas pelos comerciantes entrevistados 

Sugestões minimizadoras (22% das respostas) Frequência absoluta 

“Campanha de incentivo a utilização do transporte coletivo” 01 ocorrência 

“Implantação de estacionamento 90º na Avenida Afonso Pena” 01 ocorrência 

“Implantação de estacionamento gratuito para usuários do TJMG” 02 ocorrências 

“Implantação de policiamento e segurança para a região” 01 ocorrência 

“Implantação de prédio estacionamento” 01 ocorrência 

“Melhoria da estrutura do entorno”” 01 ocorrência 

“Melhoria na iluminação e segurança nas ruas do entorno” 01 ocorrência 

“Parcerias com o poder público para melhorias no transporte público e soluções para o trânsito 

local” 
01 ocorrência 

 

Ainda no sentido de conceder ao comerciante à oportunidade de participação, os entrevistados poderiam sugerir ações para que o 

empreendimento pudesse potencializar os benefícios já existentes, porém, nenhum entrevistado se manifestou sobre a pergunta. 

Após sugestões referentes às formas de minimização dos impactos, os entrevistados poderiam propor compensações e contrapartidas do 

empreendimento para a região, em caso de impactos não mitigáveis. Dessa forma, foram mencionadas medidas de intervenção para a 

melhoria do trânsito e criação de ações sociais para a população do entorno. 

Vale ressaltar que ao final da entrevista, os comerciantes poderiam fazer comentários diversos relativos ao tema, abordando itens que não 

foram contemplados no questionário aplicado. Dessa forma, seguem na íntegra os depoimentos dos participantes: 

 “Necessidade de implantação de estacionamento.” (uma ocorrência) 

 “A ampliação do empreendimento irá valorizar a região.” (uma ocorrência) 

 

Síntese dos resultados 

Os resultados de maior relevância obtidos através da pesquisa serão elencados de maneira objetiva, conforme apresentado a seguir: 

 34% dos entrevistados utilizam de carro particular como principal meio de transporte; 

 41% da população entrevistada considera a qualidade do trânsito na região, como sendo bom; 
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 76% dos respondentes consideram que os espaços destinados a estacionamento são insuficientes; 

 100% dos entrevistados não utilizam de transportes não motorizados, como bicicleta; 

 75% dos entrevistados não considera seguro o fluxo de ciclistas na região; 

 42% dos comerciantes consideram a sinalização de trânsito da região boa; 

 39% dos entrevistados não utilizam transporte público; 

 50% dos participantes avaliam o transporte público da região, como sendo regular; 

 60% dos respondentes estão satisfeitos com os pontos de embarque e desembarque; 

 100% dos participantes mencionaram a existência de praças na região; 

 64% avaliaram que os espaços públicos existentes no entorno, estão em bom estado de conservação; 

 90% dos comerciantes, não têm conhecimento de bens tombados e protegidos no entorno; 

 74% dos participantes notaram um adensamento construtivo e populacional no entorno nos últimos anos; 

 62% dos entrevistados consideram a região suficientemente arborizada; 

 77% dos respondentes não conhecem cursos d’água no entorno; 

 57% dos participantes mencionaram segurança pública como o principal problema da região; 

 58% dos entrevistados acreditam que a maior necessidade de investimento na região, diz respeito à segurança pública; 

 75% dos entrevistados acreditam que não há necessidade de implantação de novos comércios na região; 

 73% dos entrevistados não conhecem as dependências do TJMG; 

 100% dos participantes já sabiam do projeto de ampliação do empreendimento; 

 42% dos comerciantes acreditam que seu comércio não será beneficiado com a ampliação; 

 97% dos entrevistados consideram o TJMG um bom vizinho e acham que ele continuará sendo, após sua ampliação; 

 76% dos comerciantes acreditam que a região será valorizada após ampliação do empreendimento; 

 75% dos participantes mencionaram pontos positivos referentes à operação e ampliação do empreendimento; 

 Aumento da clientela foi o ponto positivo mais vezes mencionados pelos participantes; 

 42% dos participantes mencionaram pontos negativos referentes a operação e ampliação do empreendimento; 

 O principal aspecto negativo mencionado foi com ralação ao fluxo de trânsito. 

 

PESQUISA DE PERCEPÇÃO COM OS USUÁRIOS 

 

Dados gerais dos entrevistados  

Para a realização do estudo de percepção ambiental foram entrevistados quarenta e sete usuários, sendo eles funcionários de variados 

setores (91%) e visitantes (9%), representantes de 1% da capacidade máxima atual do empreendimento. 

Foram entrevistadas 57% pessoas pertencentes ao sexo masculino e 43% do sexo feminino. Dos participantes, observou-se inicialmente que 

a maioria dos respondentes (83%) se encontra na faixa etária adulta, de vinte e um a sessenta anos, seguindo de jovens (15%), de até vinte 

anos. Os dados dos respondentes estão exibidos no Anexo 19 do presente documento. 

No que tange o nível de escolaridade dessa população, foi observado que 43% dos entrevistados, o que caracteriza a maioria, concluíram 

ou estão cursando o ensino médio, enquanto que 36% cursaram o ensino superior, 13% a pós-graduação lato sensu e 8% o ensino 
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fundamental. Vale ressaltar que esse segmento buscou a participação de pessoas de diferentes setores e funções, com grau de instruções 

diverso. 

Quanto à renda média mensal da população entrevistada, 26%, considerado a maioria entre os que responderam esse questionamento, 

afirmaram que o rendimento familiar acontece entre 1 e 2 salários mínimos, conforme será apresentado no gráfico a seguir. Ademais, 47% 

dos usuários, preferiram não divulgar informações referentes à renda e salários, por considerar a pergunta invasiva.  

 

Figura 150 - Renda média mensal da população entrevistada, considerando valores atualizados do salário mínimo brasileiro para 2019. 

 

Percepção acerca do espaço da vizinhança 

Em relação ao meio de transporte utilizado pelos usuários para locomoção diária, notou-se que a maioria dos entrevistados, cerca de 58%, 

utiliza de transporte público (ônibus ou táxi lotação). O restante dos usuários utiliza de veículo particular (36%), táxi e aplicativos (2%), carona 

(2%) ou caminham até o empreendimento (2%).  

Ainda sobre o assunto, os usuários foram indagados quanto à qualidade do trânsito e do transporte público, além da frequência de utilização. 

Diante disso, foi observado que 43% dos respondentes, qualificaram o trânsito local como sendo regular, 36% classificaram como bom, 19% 

disseram ser ruim e 2% não respondeu. 

Apurou-se que 87% dos entrevistados afirmaram que residem distantes da Sede do Tribunal de Justiça. Tal questionamento teve o intuito de 

constatar a concepção dos participantes sobre a distância e prever as possibilidades de alterações de modais já utilizados, com o intuito de 

prever melhorias na mobilidade urbana. 

Retomando ao contexto de trânsito e transporte, 66% dos participantes, mencionaram não considerar suficientes os espaços destinados à 

estacionamento público e/ou privado na região, sendo que 9% afirmam ser o suficiente, 6% responderam achar parcialmente e 19% não 

souberam responder à questão. Ademais, 68% dos entrevistados disseram achar a sinalização de trânsito na região boa, 30% regular e 2% 

ruim. 

No que diz respeito ao uso de transportes não motorizados, como bicicletas e patinetes elétricos, apenas 6% dos entrevistados mencionaram 

utilizar desse modal alternativo. Ainda nesse contexto, 60% dos respondentes afirmaram não considerar o fluxo de ciclistas seguro na região, 

considerando a ausência de ciclovias, sinalização e mobiliários urbanos voltados para esse meio de locomoção. 

Quanto à frequência da utilização de transportes públicos, 55% dos entrevistados informaram utilizar desse modal, conforme já apurado em 

pergunta apresentada anteriormente. Ainda nesse sentido, 21% relataram utilizar esporadicamente e 24% responderam que não utilizam em 

nenhuma ocasião. 

Quanto à qualidade do transporte público, 36% o consideram como sendo regular, 28% bom, 17% avalia como ruim e 19% preferiram não 

opinar. Ademais, mesmo com críticas sobre o referido modal, 68% dos usuários responderam estar satisfeitos com os pontos de embarque 

e desembarque presente na região.  

Considerando que a qualidade de vida da população está diretamente relacionada com os equipamentos comunitários existentes na região 

onde essa reside, bem como com a utilização desses equipamentos, no questionário aplicado aos usuários foi abordado um questionamento 

onde os entrevistados deveriam responder quais equipamentos urbanos existem na área estudada e se eles são utilizados pelo entrevistado 
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ou não. Os equipamentos urbanos e comunitários presentes na enquete foram hospitais, posto de saúde, igrejas, distritos ou delegacias, 

praças, áreas verdes, centros esportivos e centros culturais, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 104 - Existência dos equipamentos públicos da região conforme percepção dos usuários 

Equipamentos Existe Não existe Não sabe se existe Utiliza Não utiliza 

Hospitais 72% 9% 19% 48% 52% 

Posto de saúde 29% 20% 51% 38% 62% 

Igrejas 44% 17% 39% 26% 74% 

Distritos ou delegacias 33% 15% 52% 14% 86% 

Praças 89% 0% 11% 41% 59% 

Áreas verdes 59% 9% 32% 32% 68% 

Centros esportivos 48% 15% 37% 22% 78% 

Centros culturais 32% 25% 43% 0% 100% 

 

De acordo com a tabela acima, observou-se a existência de diversos equipamentos urbanos comunitários na região, sendo considerado pela 

maioria dos entrevistados um entorno bem equipado e amparado pelo poder público, em vista de sua localização. No entanto, foi possível 

observar que mesmo com a presença desses espaços, há pouca utilização dos usuários da Sede do Tribunal de Justiça, de forma que os 

entrevistados utilizam a região, na maioria das vezes, exclusivamente para cumprimento de ofícios. 

Ademais, 51 % dos usuários, considerado a maioria, afirmaram que os equipamentos públicos mencionados na pergunta anterior, encontram-

se em bom estado de conservação, sendo que 30% não souberam responder, 13% avaliaram como parcialmente e 6% responderam que 

tais espaços necessitam de cuidados. 

Grupos organizados, associações e movimentos sociais são importantes fatores na mobilização comunitária por seus direitos. Dessa forma 

98% dos usuários entrevistados afirmaram não ter conhecimento de associações na região estudada, diferentes dos outros segmentos 

estudados. 

No contexto de percepção histórica, natural e de desenvolvimento da região apurou-se que 53% dos entrevistados afirmaram ter notado um 

adensamento construtivo e populacional no entorno nos últimos anos, 62% considera o bairro suficientemente arborizado e 83% não tem 

conhecimento sobre a existência de cursos d’água na região. Vale informar que os resultados apresentados, se referem às respostas mais 

vezes mencionadas por esse segmento. 

Foi questionado ainda aos usuários do empreendimento quais são os principais problemas que a região enfrenta, sendo que a maioria dos 

entrevistados (30%), afirmaram que a principal dificuldade que a área em estudo apresenta diz respeito a ausência de segurança pública, 

ademais, o mesmo percentual (30%) relatou a inexistência de pontos negativos na região, conforme apresentado a seguir: 

 

Tabela 105 - Síntese dos principais problemas que a região enfrenta na opinião dos usuários 

Problemas na região Média de respostas Problemas na região Média de respostas 

Não existe 30% Limpeza urbana 2% 

Segurança pública 30% Ausência de ciclovias 2% 

Fluxo de veículos 16% Pouca oferta de restaurantes 2% 

Transporte público 8% Localização 2% 

Ausência de estacionamento 8%   

 

Considerando os problemas abordados foi perguntado aos usuários quais seriam as principais necessidades de investimento na região. 

Observou-se que a maioria dos entrevistados (43%) respondeu que não há necessidade de investimento, por se tratar de uma região já 
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amparada. Ademais, 29%, mencionaram que segurança é um quesito muito relevante para receber melhorias do poder público, conforme 

apresentado a seguir: 

Tabela 106 - Necessidades de investimento na região na opinião dos usuários 

Necessidades de investimento na 

região 
Média de respostas 

Necessidades de investimento na 

região 
Média de respostas 

Não há necessidade 43% Melhoria das vias públicas 2% 

Segurança 29% 
Aumento da oferta de comércios 

alimentícios 
2% 

Transporte público 18% Melhoria na mobilidade urbana 2% 

Implantação de ciclovia 4%   

 

Ainda sobre a percepção da população entrevistada acerca da vizinhança, foi abordada na pesquisa pergunta sobre a necessidade de 

incorporação de comércios na região. Observou-se que 33% dos entrevistados afirmam não ter necessidade de incorporação de outros tipos 

de comércio na área, uma vez que na região estudada existem comércios varejistas e serviços em grande quantidade e diversidade. Aqueles 

que alegaram que poderiam ser incorporados citaram como necessário: panificadoras (18%), supermercados (17%), restaurantes (12%), 

lanchonetes (8%), sorveteria (3%), lojas de roupas (3%), agências bancárias (2%), academia (2%) e correios (2%), respectivamente.  

 

Percepção sobre o empreendimento  

Com o intuito de compreender o perfil dos usuários, foi questionado o motivo de utilização do espaço, em casos de visitantes. Dessa forma, 

a maioria desses entrevistados afirmou estar no local a trabalho, como por exemplo, na realização defesas jurídicas.  

Quanto aos funcionários participantes, foi possível observar uma variedade de funções exercidas em um único espaço, sendo elas: 

terceirizado (58%), servidor público (21%), estagiário (6%), aprendiz (6%) e outros 9% não se aplicavam a esse perfil, pois se tratavam de 

visitantes. 

Os participantes ainda foram questionados sobre a realização de outras atividades, além das profissionais. Dessa forma, 11% responderam 

de maneira afirmativa, mencionando a utilização do entorno para atividades de lazer. 

Para entender o conhecimento dos entrevistados sobre os presentes e futuros acontecimentos do empreendimento, foi questionado no ato 

da pesquisa se eles sabiam da proposta de ampliação da Sede. Dessa forma, 53% dos participantes responderam ter ciência antes da 

aplicação dos questionários.  

Ademais, 72% os participantes relataram acreditar na valorização imobiliária da região com o projeto de ampliação da unidade. Além disso, 

a maioria dos entrevistados (96%) acredita que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, continuará sendo um bom vizinho para a região, 

mesmo depois das futuras alterações estruturais. 

Mesmo diante da percepção positiva apresentada pelo presente segmento, a maioria dos entrevistados (96%) acredita que a ampliação da 

Sede do Tribunal de Justiça será responsável pelo aumento do fluxo de pessoas e veículos, sendo esse um impacto alto (54%) e moderado 

(42%) para grande parte dos respondentes. 

Tendo em vista a percepção dos participantes sobre a ampliação da Sede do tribunal de Justiça de Minas Gerais e seus impactos, foi 

questionado aos entrevistados quais as características positivas e negativas dessa alteração, conforme apresentado a seguir: 

Tabela 107 - Opiniões pós e contras dos usuários entrevistados 

Positivo (62% dos entrevistados) Negativo (43% dos entrevistados) 

Relatos dos usuários Média de respostas Relatos dos usuários Média de respostas 

Centralização das atividades 08 ocorrências 
Aumento do fluxo de pessoas e 

veículos 
15 ocorrências 

Melhoria na segurança do 

entorno 
07 ocorrências 

Vagas de estacionamento 

insuficiente 
03 ocorrências 
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Positivo (62% dos entrevistados) Negativo (43% dos entrevistados) 

Relatos dos usuários Média de respostas Relatos dos usuários Média de respostas 

Valorização imobiliária da 

região 
03 ocorrências Piora na segurança 02 ocorrências 

Melhorias das atividades 

internas 
03 ocorrências 

Piora no transporte público, em 

vista do aumento da demanda 
01 ocorrência 

Geração de emprego 03 ocorrências 
Impacto ambiental relacionado à 

poluição 
01 ocorrência 

Mais acesso a transportes 03 ocorrências - - 

Aumento da oferta de 

comércios 
02 ocorrências - - 

Transformação em ponto 

turístico 
01 ocorrência - - 

Aumento das vagas de 

estacionamento 
01 ocorrência - - 

Localização privilegiada 01 ocorrência - - 

Aumento do fluxo de pessoas 01 ocorrência - - 

 

Tendo em vista os impactos comuns existentes em um empreendimento com essa tipologia, tais como a aumento da sensação de insegurança 

e piora no trânsito local, foi concedido ao participante da presente pesquisa, a oportunidade de sugerirem medidas para minimização de tais 

aspectos negativos. Dessa forma, os respondentes sugeriram algumas alternativas, conforme exposto a seguir:  

 

Tabela 108 - Ações minimizadoras mencionadas pelos usuários entrevistados 

Sugestões minimizadoras Frequência absoluta 

“Implantação de estacionamento gratuito para usuários” 05 

“Parceria com o poder público para melhoria do transporte coletivo” 03 

“Criação de medidas para aumento da segurança local” 01 

“Intervenções para melhoria da Av. Afonso Pena” 01 

 

Ainda no sentido de conceder ao usuário a oportunidade de participação, os entrevistados poderiam sugerir ações para que o 
empreendimento pudesse potencializar os benefícios já existentes. Dessa forma, os respondentes sugeriram algumas alternativas, conforme 
exposto a seguir: 

Tabela 109 - Ações potencializadoras de benefícios já existentes 

Sugestões minimizadoras Frequência absoluta 

“Implantar estacionamento para usuários” 02 

“Aumento da segurança do entorno” 01 

“Melhoria do marketing” 01 

“Implantação de ciclovias na Av. Afonso Pena” 01 

“Ampliação dos espaços internos, como salas e cartórios” 01 

“Investimento na arborização do entorno” 01 
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Após sugestões referentes às formas de minimização dos impactos e potencialização dos benefícios já existentes, os entrevistados poderiam 

propor compensações e contrapartidas do empreendimento para a região, em caso de impactos não mitigáveis. Dessa forma, foram 

mencionadas medidas de intervenção para a melhoria do trânsito e criação de ações sociais para a população do entorno. 

Vale ressaltar que ao final da entrevista, os usuários poderiam fazer comentários diversos relativos ao tema, abordando itens que não foram 

contemplados no questionário aplicado. Dessa forma, seguem na íntegra os depoimentos dos participantes: 

 “Necessidade de implantação de estacionamento para funcionários.” (uma ocorrência) 

 “A região foi beneficiada com o aumento de usuários que utilizam do comércio local, o trânsito do TJMG não traz incômodos.” (uma 
ocorrência) 

 “Melhoria no transporte público.” (duas ocorrências) 

 

Síntese dos resultados 

Os resultados de maior relevância obtidos através da pesquisa serão elencados de maneira objetiva, conforme apresentado a seguir: 

 58% dos entrevistados utilizam de transporte público como ônibus e táxi lotação para acessarem o TJMG; 

 43% da população entrevistada considera a qualidade do trânsito na região, como sendo regular; 

 87% dos participantes residem distantes ao empreendimento; 

 66% dos respondentes consideram que os espaços destinados a estacionamento são insuficientes; 

 6% dos entrevistados utilizam de transportes não motorizados, como bicicleta; 

 60% dos entrevistados não considera seguro o fluxo de ciclistas na região; 

 60% dos usuários consideram a sinalização de trânsito da região boa; 

 55% dos entrevistados utilizam transporte público diariamente; 

 36% dos participantes avaliam o transporte público da região, como sendo regular; 

 68% dos respondentes estão satisfeitos com os pontos de embarque e desembarque; 

 A maioria dos participantes mencionou a existência de equipamentos públicos, porém, não fazem a utilização; 

 51% avaliaram que os espaços públicos existentes no entorno, estão em bom estado de conservação; 

 53% dos participantes notaram um adensamento construtivo e populacional no entorno nos últimos anos; 

 62% dos entrevistados consideram a região suficientemente arborizada; 

 83% dos respondentes não conhecem cursos d’água no entorno; 

 30% dos usuários mencionaram não existir problemas na região; 

 30% dos participantes mencionaram segurança pública como o principal problema da região; 

 30% dos usuários mencionaram não existir necessidade de investimento público na região; 

 29% dos entrevistados acreditam que a maior necessidade de investimento na região, diz respeito à segurança pública; 

 33% dos entrevistados acreditam que não há necessidade de implantação de novos comércios na região; 

 89% dos entrevistados não realizam outras atividades na região; 

 53% dos participantes já sabiam do projeto de ampliação do empreendimento; 

 96% dos entrevistados consideram o TJMG um bom vizinho e acham que ele continuará sendo, após sua ampliação; 

 72% dos usuários acreditam que a região será valorizada após ampliação do empreendimento; 

 96% mencionaram o aumento do fluxo de pessoas e veículos, após a ampliação do TJMG; 
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 62% dos participantes mencionaram pontos positivos referentes à operação e ampliação do empreendimento; 

 Centralização das atividades foi o ponto positivo mais vezes mencionados pelos participantes; 

 43% dos participantes mencionaram pontos negativos referentes a operação e ampliação do empreendimento; 

 O principal aspecto negativo mencionado foi com ralação ao fluxo de trânsito; 

 As principais ações minimizadoras e potencializadoras de benefícios, mencionadas pelos entrevistados, foi com relação a 

implantação no empreendimento de estacionamento gratuito para usuários; 

 

PESQUISA DE PERCEPÇÃO COM O REPRESENTANTE SOCIAL  

Associação dos Moradores do Bairro Anchieta (AMORAN) 

Para melhor compreensão e baseado no critério de representatividade social, tem-se a seguir um detalhamento da entrevista realizada com 

o Sr. Carlos Alberto Rocha, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Anchieta - Amoran, inserida na vizinhança potencialmente 

afetada utilizada para realização do presente estudo.  

Assim, buscou-se descrever todas as percepções urbanas, ambientais e também as informações acerca desta organização com o objetivo 

de abranger todas as visões das coletividades existentes e ainda comparar os dados obtidos de todos os grupos.  

A Associação, fundada no ano de 1988, com sede na rua Itapema, 162, bairro Anchieta, é composta atualmente por 300 (trezentos) 

associados e conta com diversas parcerias, como: Policia Militar de Minas Gerais (PMMG), Grupo Tenco, Garden Shopping, Grupo Khronos 

e Brasil Atuarial. 

De acordo com o entrevistado, as principais ações realizadas pela associação, são: 

 “Representatividade de moradores e empresários dos bairros Anchieta, Cruzeiro, Carmo e Sion diante do Poder Público e da 

iniciativa privada.” 

 “Interlocução em nome da comunidade representada junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comam) com vistas nas 

condicionantes de implantação do Anchieta Garden Shopping.” 

 “Acompanhamento das ações de segurança promovidas pela PMMG na região com manutenção de um ponto de apoio à 

corporação junto à sede da Associação.” 

 “Eventos e festas diversos.” 

 “Cursos diversos.” 

 “Campanhas educativas diversas (educação ambiental, segurança, cidadania) 

 “Promoção de parcerias com empresas visando ofertar benefícios aos associados (Clube de Descontos, Sistema de Câmeras 

Colaborativas, entre outros).” 

 Ações de comunicação social visando a promoção do exercício da cidadania diante das questões de interesse coletivo (por meio 

do jornal Comunidade Ativa com 15 mil exemplares, por meio do Grupo Amoran, Facebook do Comunidade Ativa e da própria 

Amoran, Instagram do Comunidade Ativa, sites  www.amoran.net e www.comunidadeativa.jor.br ) 

As reivindicações contemplam questões que envolvem: 

 “Maior atenção da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) para as causas de responsabilidade do Município, fundamentais 

à boa qualidade de vida na região (sobretudo as que dizem respeito à arborização, iluminação, trânsito, qualidade das vias, 

segurança e acessibilidade).” 

 “Recuperação do status de “Base Comunitária” para o posto da PMMG existente na sede da Amoran (perdido quando da 

instalação das bases móveis; anteriormente, o registro de ocorrências era possível no posto e havia plantão de policiais, o que 

deixou de existir).” 

 “Acesso a recursos financeiros que permitam o desenvolvimento de ações e de campanhas educativas relativas às temáticas 

ambientais, ao exercício da cidadania e à segurança pública.”  

Os principais meios utilizados pela Associação para divulgação das ações, atividades e incentivo da participação de toda a comunidade, são:  

 “Jornal Comunidade Ativa (publicação mensal com 15 mil exemplares distribuídos gratuitamente, de porta em porta, nos bairros 

Anchieta, Carmo, Comiteco, Cruzeiro, Mangabeiras e Sion).” 

http://www.amoran.net/
http://www.comunidadeativa.jor.br/
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 “Sites www.amoran.net e www.comunidadeativa.net.” 

 “Grupo Amoran no WhatsApp.” 

 “Páginas no Facebook (/comunidadeativa e /amoran.anchieta)” 

 “Perfil no Instagram (jornalcomunidadeativa)” 

 “Cursos e palestras.” 

 

Percepção acerca do espaço de vizinhança  

Com o propósito de averiguar a percepção do entrevistado sobre trânsito e meios de transportes, o participante foi indagado quanto à 

qualidade do trânsito e o avaliou como ruim. Para ele, há ruas com problemas sérios em função do grande adensamento, combinado com 

fiscalização e sinalização inadequadas e dificuldade de acesso da Amoran à BHTrans. Há também problema relativos a circulação em ruas 

com características fundamentalmente residenciais que estão sofrendo com o excesso de veículos. Além da insuficiência de vagas em vários 

pontos da região (no bairro Cruzeiro, próximo à Universidade FUMEC, no Anchieta, no entorno do Shopping, em vários pontos do Sion e do 

Carmo). 

Ainda nesse contexto, o representante afirmou considerar insuficientes os espaços destinados a estacionamento público ou privados na 

região, reforçando ser um dos grandes problemas do entorno, e avaliou a sinalização de trânsito local como sendo regular, pois, faltam 

semáforos em um cruzamento crucial (rua Vitório Marçola com rua Albita), além da sinalização insuficiente para a indicação de pontos de 

atração de público (Igreja de São Mateus, Anchieta Garden Shopping). 

Com relação ao transporte público da região, o entrevistado classificou como sendo regular e relatou constantes reclamações relativas às 

linhas de ônibus que servem os bairros Cruzeiro e Anchieta. Além disso, avaliou estar parcialmente satisfeito com os pontos de embarque e 

desembarque, em vista de que são suficientes para a maior parte do dia, porém, são desconfortáveis em horários de pico. 

Quanto ao fluxo de ciclistas na região, o entrevistado avalia como sendo seguro e salienta que este foi um assunto muito debatido pela 

associação, quando da apresentação de contrapartidas para a implantação do Anchieta Garden Shopping.  Ele ainda relata que os moradores, 

por desconhecerem o modal, resistem a ele, acreditando que trará mais transtornos do que soluções. 

No que se refere ao conhecimento do entrevistado quanto aos bens culturais, históricos, naturais, riquezas locais encontradas na região, o 

entrevistado afirmou ter conhecimento sobre a existência desses tombamentos e mencionou o prédio da Caixa d’água no Parque Am ilcar 

Martins. Além disso, ele avaliou a região como sendo parcialmente arborizada. 

Ainda em um contexto de percepção histórica e de desenvolvimento da região, foi mencionado pelo entrevistado, que nos últimos anos, não 

foi possível notar um crescente adensamento construtivo e populacional no entorno, afetando dessa forma, os impactos negativos observados 

atualmente nos bairros próximos. 

Foram questionados ainda ao representante social quais são os principais problemas que região enfrenta, sendo mencionados: 

 “Crescimento populacional acelerado e atraindo número cada vez maior de empresas. Com isso, as ruas estreitas passaram a 

não mais comportar o trânsito e a necessidade de estacionamento.”  

 “Problemas com a arborização (necessidade de supressão de espécimes mortas; necessidade de destoca de espécimes 

suprimidas; necessidade e plantio de espécies compatíveis com as características dos bairros que têm passeios estreitos.” 

 “Ainda que a atuação da PMMG seja apropriada, a transformação do posto da Amoran em ponto de apoio aos policiais, que não 

mais recebe registros de ocorrências, cria dificuldades.”  

 “Pessoas em situação de rua estão voltando a ocupar vários pontos da região.” 

Por outro lado, no que diz respeito aos aspectos positivos presentes na região, foram mencionados: 

 “O que traz problemas também traz benefícios. Ou seja, o maior número de empresas, sobretudo comerciais, facilitou a vida da 

população local. Na região encontra-se praticamente de tudo, em termos de serviços e de produtos e também há boas opções de 

gastronomia.” 

 “Ainda que a região tenha se desenvolvido bastante nos últimos anos, ainda mantém muito daquele aspecto familiar dos bairros 

da BH de antigamente, onde as pessoas se conhecem e se falam.” 

 “Ainda há facilidade de acesso e de saída (não sei até quando).” 

Quanto as principais necessidades de investimento na região, foram mencionados os seguintes fatores: 

http://www.amoran.net/
http://www.comunidadeativa.net/
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 “A segurança pública é sempre um ponto de preocupação.”  

 “A sede da Amoran está precisando de uma série de intervenções (consertar passeio, pintura, pequenas obras).” 

 “Ruas precisam ser asfaltadas, recapeadas.” 

 “A iluminação pública precisa ser modernizada com a colocação de lâmpadas de LED. “ 

 “Algumas esquinas precisam de melhor sinalização e de intervenções de engenharia de tráfego.” 

 “Mais áreas verde.” 

 “Mais arte e mais cultura nas ruas.” 

Por fim, no que diz respeito à percepção sobre a região, o entrevistado foi questionado sobre a necessidade de incorporações de novos 

comércios, sendo mencionados: cinema, supermercados elitizados (como a rede Verdemar) e papelarias. 

 

Percepção sobre o empreendimento 

Para entender o conhecimento do entrevistado sobre os presentes e futuros acontecimentos do empreendimento, foi questionado no ato da 

pesquisa se ele sabia da proposta de ampliação da Sede. Dessa forma, o representante afirmou que a aplicação do presente questionário, 

foi o primeiro contato sobre o assunto. 

Sobre a influência da ampliação e funcionamento da Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na dinâmica imobiliária da região, o 

entrevistado acredita que será indiferente, pois o valor patrimonial na região já é próximo do limite de valorização possível, se não estiver 

inflacionado em alguns aspectos. Ademais, o TJMG é visto como um bom vizinho para o representante, visto que se trata de uma instituição 

de valor e de existência necessária. 

Mesmo diante da percepção positiva apresentada pelo presente segmento, o entrevistado acredita que a ampliação da Sede do Tribunal de 

Justiça será responsável pelo aumento do fluxo de pessoas e veículos, porém, não soube mensurar a intensidade desse impacto. 

Tendo em vista a percepção da associação sobre a ampliação da Sede do tribunal de Justiça de Minas Gerais e seus impactos, foi 

questionado ao entrevistado quais as características positivas e negativas dessa alteração, conforme apresentado a seguir: 

 

Tabela 110 - Opiniões pós e contras do entrevistado 

Positivo Negativo 

“Como já disse, por se tratar de uma instituição necessária e de 
valor, estabelece bons padrões de vivência para a região.” 

“Provavelmente, haverá aumento no fluxo de pessoas, mas não sei 
avaliar se seria grande ou pequeno, porque não conheço o projeto.” 

“Traz para a região uma maior atenção do Poder Público, 
necessária à garantia de boas condições de funcionamento da 
instituição, inclusive no que diz respeito à segurança pública.” 

 

 

Tendo em vista os impactos comuns existentes em um empreendimento com essa tipologia, tais como a aumento da sensação de insegurança 

e piora no trânsito local, foi concedido ao participante da presente pesquisa, a oportunidade de sugerir medidas para minimização de tais 

aspectos negativos. Dessa forma, o respondente sugeriu algumas alternativas, conforme exposto a seguir:  

 “Sobretudo, a implantação da “política da boa vizinhança”, apoiando as iniciativas locais (festas, pequenas intervenções nos 

espaços de interesse do público, como a Amoran, entre outras), inclusive por meio de aporte financeiro. ” 

 “Atenção continuada para as causas locais, inclusive com a participação permanente nas discussões que buscam as soluções 

(como se portaria um bom vizinho, interessado na vizinhança).” 

 “Humanização das relações com o público à volta. ” 

 “Interesse efetivo pelas causas locais, que vá muito além do protocolar. ” 

Ainda no sentido de conceder ao representante social a oportunidade de participação, ele poderia sugerir ações para que o empreendimento 

pudesse potencializar os benefícios já existentes. Dessa forma, o respondente fez o seguinte relato: 

  “Vivemos em uma região privilegiada, mas estamos em vias de perder as boas características da região se não forem tomadas 

medidas concretas para que o adensamento populacional seja regulado. Creio que pela capacidade de interlocução que o TJMG 

tem, poderia favorecer o diálogo com o Poder Público, visando a sustentabilidade nos processos de desenvolvimento da região” 
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Após sugestões referentes às formas de minimização dos impactos e potencialização dos benefícios já existentes, o entrevistado poderia 

propor compensações e contrapartidas do empreendimento para a região, em caso de impactos não mitigáveis. Dessa forma, foi sugerida a 

abertura de um canal permanente de diálogo com a vizinhança, para mitigação e prevenção de conflitos. 

Por fim, o participante poderia fazer comentários diversos relativos ao tema, abordando itens que não foram contemplados no questionário 

aplicado. Dessa forma, segue na íntegra o depoimento do representante social: 

 “A Amoran está apta a receber apoios, inclusive, financeiros, para as necessidades de manutenção e de modernização de nossas 

instalações. Ainda, podemos receber o TJMG entre nossos associados, o que nos honraria de maneira especial. Entretanto, 

independente de apoios ou de associação, estamos de portas abertas para receber novas demandas, que procuraremos atender 

no que for possível. ” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente diagnóstico buscou identificar e avaliar os resultados obtidos através das percepções dos participantes dessa pesquisa em relação 

à ampliação e ao funcionamento do empreendimento.  

Neste sentido, destacaram-se, principalmente, todas as considerações dos entrevistados quanto aos possíveis benefícios e ou problemas, a 

fim de traçar ações que proporcionem um diálogo maior entre os públicos internos, externos e a administração, tendo por objetivo a 

manutenção de uma relação harmoniosa entre a sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a sua vizinhança. 

No decorrer da pesquisa, é possível constatar os diversos sentimentos da comunidade e do público interno com relação a ampliação do 

empreendimento. Nesta perspectiva, é inegável que qualquer empreendimento de médio e grande porte acarrete transformações nas 

dinâmicas urbanas locais, tais como aumento no tráfego de pessoas e veículos.  

No presente caso, foi possível verificar, percepções similares entre os segmentos, principalmente entre moradores e comerciantes, pois, 

trata-se de uma população que percebe a rotina da região, quanto a sua infraestrutura e os impactos do empreendimento, através de uma 

ótica externa e habitual. 

Para entender a situação é preciso considerar que o empreendimento atualmente encontra-se implantado em área anteriormente ocupada 

pela Oi Telemar, que abrigava importante espaço de cultura, lazer e entretenimento com a população do entorno, em vista da existência do 

museu e teatro no local. 

Após a instalação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um dos mais relevantes impactos sofridos pelo entorno foi com relação a perda de 

equipamentos culturais na região. Por outro lado, criou-se uma forte expectativa econômica, de forma a atrair diversos comércios na Avenida 

Afonso Pena e áreas adjacentes. 

Outro impacto muito mencionado durante a entrevista, após a implantação do Tribunal, foi com relação ao aumento da sensação e 

insegurança, visto que o perfil de ocupação passou a atrair indivíduos com intenção de realização de furtos e roubos. 

No que tange aos impactos relacionados a trânsito e fluxo de pessoas, foi observado que não foi sentido tão intensamente pela população 

do entorno, já que a transição de ocupação do prédio, não contou com ampliações drásticas no que se refere ao quadro de funcionários. 

Após entendimento do histórico de ocupação, a partir das perspectivas atuais e impressões do foco do presente estudo, que se refere a 

ampliação do empreendimento, foi possível perceber a preocupação da população no que tange questões referentes ao trânsito local e 

insuficiência de estacionamentos para usuários, como principal expectativa negativa apontada por todos os segmentos participantes. 

Em contrapartida, sentimentos positivos, também foram considerados e observados durante análise da pesquisa, como a consideração de 

todos os grupos praticantes de que a Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mesmo diante de todos os impactos negativos 

mencionados, é considerado um “bom vizinho” e possivelmente continuará sendo após sua ampliação. 

Ademais, aspectos relacionados a valorização da região, centralização das atividades e aumento da clientela do comércio local, foram as 

principais expectativas relatadas no ato da pesquisa. 

Por fim, é possível concluir que os impactos provenientes da ampliação do empreendimento, são em sua maioria positivos e os considerados 

negativos, podem ser consideradas adversidades pontuais, com ações que podem minimizar e criar possibilidades de contrapartidas para o 

entorno.  
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6 - IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO NO TERRENO E NA VIZINHANÇA 

6. 1 INTERFERÊNCIAS NO TERRENO 

Considerando a implantação do empreendimento e as características do terreno, avaliar e identificar os impactos relacionados a: 
rebaixamento e/ou contaminação do lençol freático, riscos geológicos e abalos estruturais nas construções vizinhas em função 
das escavações, erosão, demolição, dispersão de poeira, resíduos de construção e volume de entulho, intervenções nos recursos 
hídricos e em áreas de preservação permanente, supressão e preservação de vegetação.  

Informar as medidas a serem adotadas para mitigar ou compensar os impactos identificados. 

6.1.1 - Intervenções de movimentação de terra  

Para a ampliação da sede do TJMG é prevista a retirada de solo do terreno para a implantação dos subsolos previstos para o Anexo Sul e 

Anexo Norte.  

Anteriormente ao início das obras, o empreendedor deverá apresentar às autarquias municipais competentes o projeto de movimentação de 

terra, contemplando o balanço de massas resultante desta ação. É importante salientar que, conforme informações apresentadas no Item 3.1 

deste documento, por meio das sondagens realizadas no terreno, não foi identificado o nível de lençol freático.   

Durante as atividades de movimentação de terra haverá a dispersão de material particulado sendo necessária a adoção de sistemas 

adequados de aspersão de água nas frentes de trabalho. Caso seja necessária a permanência de áreas desnudas durante as obras, 

recomenda-se que estas áreas sejam recobertas com lona ou material adequado para evitar o arraste eólico das partículas.  

Outra medida importante a ser adotada durante a fase de movimentação de terra é a limpeza das rodas dos veículos que acessarem o 

terreno, evitando o desprendimento do material do solo nas vias adjacentes à obra. É importante que haja, na área de limpeza das rodas dos 

veículos, um sistema de drenagem adequado capaz de encaminhar o efluente da limpeza das rodas para uma caixa de retenção de sólidos, 

evitando-se assim que sejam carreados materiais sólidos à rede de drenagem municipal.  

Outra medida importante para controle da dispersão de material particulado é a constante varrição das vias internas de circulação de veículos 

e áreas de trabalho diversas do empreendimento em construção o que, certamente, contribuirá para um melhor aspecto da obra, bem como 

para um melhor ambiente de trabalho colaborando também para a redução de acidentes. 

6.1.2 - Demolição 

Conforme previsto em projeto, haverá demolição de algumas estruturas existentes no terreno atualmente, para tanto sugere-se que o entulho 

produzido seja encaminhado para uma unidade de reciclagem.  

Além dos resíduos minerais, o processo de demolição gera ainda outros tipos de lixo provenientes da edificação, tais como, portas e janelas, 

telhas metálicas, plásticas e de amianto, vidros, madeiras, papeis, plásticos, divisórias, mobília e equipamentos da concessionária, entre 

outros. Os mesmos deverão ser indicados para destinação diferenciada de acordo com a sua tipologia, conforme alguns exemplos 

apresentados a seguir. 

Tabela 111 - Disposição final de resíduos diversos 

Resíduo Disposição final 

Papeis e papelão Doação / venda para reciclagem 

Portas e janelas Doação / venda / ferro-velho 

Telhas metálicas / estrutura metálica Doação / venda / ferro-velho 

Telha de amianto Aterro industrial 

Telha plástica Doação / venda para reciclagem 

Vidros Doação / venda para reciclagem 

Madeiras Doação / venda para reciclagem 

Papeis e plásticos Doação / venda para reciclagem 

Divisórias, mobília e equipamentos diversos Doação / venda 

As ações para o adequado gerenciamento dos resíduos de demolição deverão ser abordadas em Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil específico para as obras de ampliação da Sede do TJMG.  

6.1.3 - Intervenções em recursos hídricos  
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É necessário ressaltar que o empreendimento em questão deverá ser abastecido pela concessionária local (COPASA), não havendo, no 

presente momento, previsão para utilização de águas subterrâneas. 

Conforme mencionado anteriormente, não é prevista a intervenção em lençol freático para a execução das obras.  

6.1.4 - Supressão da vegetação 

Conforme apresentado no Item 4.1 deste documento, foram identificados 78 (setenta e oito) indivíduos arbóreos nos limites do terreno do 

TJMG e 55 (cinquenta e cinco) no passeio das testadas. Espera-se que para a viabilização da ampliação do TJMG sejam retirados todos os 

indivíduos arbóreos presentes no interior do terreno.  

Todavia, para a mitigação desse impacto, além da execução de compensação ambiental pela supressão vegetal prevista na legislação 

municipal, deverá ser implantado projeto paisagístico nas áreas permeáveis a fim de proporcionar melhor ambiência e melhoria na qualidade 

de vida da população vizinha e usuária do empreendimento.  

6.2 IMPACTOS NA VIZINHANÇA 

Identificar e descrever possíveis impactos provocados pelo empreendimento que resultem em alterações das características: de 
densidade populacional, da demanda de utilização os equipamentos urbanos e comunitários, das características de uso e ocupação 
do solo, da dinâmica imobiliária, da geração de tráfego e da demanda por transporte público, das condições de ventilação e 
iluminação, da paisagem urbana e do patrimônio natural e cultural da vizinhança.  

Relacionar este item com o resultado obtido na pesquisa de percepção solicitada no item 5.6 deste roteiro, descrever o impacto 
(positivo ou negativo) e suas respectivas medidas mitigadoras/ compensatórias/ potencializadoras. 

Para cada impacto, considerar as diferenças entre a situação existente e a criada com a implantação do empreendimento e descrever 
as medidas incorporadas ao projeto ou propostas para a vizinhança com o objetivo de mitigar os impactos identificados e avaliados 
a seguir. 

6.2.1 ( x ) alterações das condições ambientais e transtornos durante as obras          

Avaliar os impactos e transtornos recorrentes durante as obras de implantação do empreendimento, considerando ruídos, 
vibrações, poluição atmosférica, contaminação de águas subterrâneas e superficiais, circulação de veículos de carga, entre outros. 
Prever necessidade de medidas provisórias para manutenção das edificações vizinhas e do logradouro em condições de 
funcionalidade e segurança.  

Tendo em vista as atividades previstas para a ampliação da Sede do TJMG, são listados a seguir os impactos ambientais provocados pela 

obra, bem como as medidas mitigadoras propostas para cada.  

- Geração de material particulado (poeira) e poluentes atmosféricos 

Com as ações necessárias para a demolição das estruturas e supressão da vegetação, bem como da movimentação de pessoas 

(funcionários) e veículos na área, é esperada a geração de material particulado que atingirá, principalmente, a vizinhança imediata do 

empreendimento.  

Além disso, a utilização de equipamentos movidos a combustíveis fósseis e a movimentação de veículos acarretarão no aumento da dispersão 

de poluentes atmosféricos na área de implantação do empreendimento.   

Como medidas mitigadoras para esse impacto são indicadas as ações:  

 Manutenção preventiva dos equipamentos e veículos: O bom estado de funcionamento dos motores proporciona a redução dos 

níveis de emissão de gases (como SO2 e NO2) e partículas (fumaça preta) pelos motores de combustão interna dos veículos e 

máquinas móveis. Para a avaliação da emissão de fumaça, sugere-se o estabelecimento de uma rotina semestral de inspeção. As 

inspeções poderão ser realizadas com a utilização da Escala Ringelmann Colorimétrica ou metodologia equivalente.  

 Aspersão de água nas frentes de trabalho: A aspersão de águas nas frentes de propicia o controle imediato das emissões de 

material particulado. 

- Geração de ruídos e vibrações 

Com a execução das atividades de implantação das torres previstas, bem como a movimentação de veículos na área, é esperada a geração 

de ruídos que atingirá a vizinhança do entorno do empreendimento. 
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Quanto as vibrações geradas na etapa de implantação do empreendimento, dependendo de sua magnitude, poderão causar uma série de 

incômodos ou inconvenientes, desde o simples desconforto da comunidade até problemas estruturais em edificações vizinhas. 

Como medidas mitigadoras para esse impacto são indicadas as ações:  

 Manutenção preventiva e periódica das máquinas e veículos: A garantia da correta lubrificação dos equipamentos, alinhamento 

adequado dos rolamentos e eixos, balanceamento e equilíbrio das partes móveis e ancoragem dos equipamentos em suportes 

antivibratórios garantem a redução dos níveis de ruídos de forma significativa, bem como contribuem para o controle das vibrações 

na área de implantação do empreendimento; 

 Enclausuramento: Para o controle das emissões de ruídos deverão ser instalados equipamentos para enclausuramento e/ou 

barreira das emissões a serem utilizadas na operação de equipamentos como serras, martelos, britadeiras, betoneiras manuais e 

etc.  

 Monitoramento de ruídos: Sugere-se a execução do monitoramento de ruídos durante toda a implantação do empreendimento a 

fim de identificar as emissões e, caso seja necessário, adotar novas medidas de controle; 

 Vistorias periódicas: Sugere-se a realização de vistorias periódicas as edificações vizinhas ao empreendimento a fim de identificar 

possíveis avarias ocasionadas pelas vibrações geradas na obra.  

- Consumo de água e geração de efluentes líquidos 

É previsto o consumo de água para consumo dos funcionários da obra, atendimento as instalações sanitárias, limpeza de equipamentos e 

materiais e na execução de alguns serviços.  

Os efluentes líquidos gerados durante a fase de implantação do empreendimento consistem, principalmente, nos esgotos sanitários 

provenientes do canteiro de obra.  

Como medidas mitigadoras para esse impacto são indicadas as ações:  

 Adoção de campanhas educacionais: Sugere-se a realização de campanhas educacionais com os funcionários da obra para a 

redução de desperdícios e sensibilização quanto ao consumo de água; 

 Destinação dos efluentes: O esgotamento sanitário dos vestiários e banheiros deverá ser interligado à rede coletora da 

concessionária local. 

- Alteração na dinâmica da drenagem pluvial do terreno 

Considerando as intervenções no terreno e na dinâmica de drenagem pluvial da área, sugere-se a implementação de estruturas provisórias 

que garantam a drenagem adequada do terreno durante as obras, de forma que esta não seja sobrecarregada.   

- Alteração no tráfego de veículos  

A execução das obras de ampliação da sede do TJMG demandará a entrada e saída de veículos pesados no período de obras, podendo 

obstruir esporadicamente uma faixa de trânsito devido às eventuais manobras dos veículos. Além disso, será perceptível o aumento do 

tráfego de veículos pesados na área de influência do empreendimento o que impactará diretamente no trânsito da região e na geração de 

ruídos e dispersão e de poluentes atmosféricos, conforme citado anteriormente.  

Para a mitigação desse impacto, sugere-se a definição de horários para o tráfego dos veículos destinados a obra fora dos horários de pico 

identificados para a região.   

- Geração de resíduos sólidos 

A geração de resíduos sólidos durante a fase de implantação abrangerá, além dos resíduos de construção civil (RCC), como terra, material 

lenhoso decorrente de supressão vegetal, concreto, sobras de madeira, ferragens, papel, papelão, sacos de cimento e argamassa, plásticos, 

entulho mineral, dentre outros, os resíduos classificados como domésticos, gerados a partir das instalações necessárias ao atendimento dos 

funcionários da obra. 

Para a mitigação desse impacto, recomenda-se o desenvolvimento e implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil (PGRCC), contemplando as ações de segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação final de todos os resíduos previstos 

para as obras de ampliação da sede do TJMG e em atendimento a legislação vigente.    
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O PGRCC deverá contemplar ainda ações para a minimização da geração de resíduos na obra e sensibilização quanto a segregação e 

destinação adequada destes.  

- Movimentação da economia 

A ampliação da sede do TJMG deverá gerar, durante a execução das obras, uma movimentação na economia com a contratação de mão de 

obra específica e aquisição de material para as atividades relacionadas a execução da obra.  

É importante salientar que, com o término das obras, haverá a desmobilização de mão-de obra contratada.  

Para a mitigação desse impacto após a fase de implantação do empreendimento, sugere-se as seguintes ações:  

 Ações de direcionamento dos trabalhadores: Verificar a possibilidade de encaminhar os trabalhadores para outras obras; 

 Ações de qualificação profissional: Implantar ações para a qualificação profissional e capacitação dos funcionários durante a 

execução das obras.  

- Acidentes de trabalho  

De maneira geral, o risco de acidentes de trabalho é um impacto presente em obras de engenharia. No caso do empreendimento em estudo, 

o volume de obras previsto é significativo, o que, consequentemente, aumenta a possibilidade de ocorrência de acidentes. 

Para a mitigação desse impacto, o empreendedor deverá seguir a legislação vigente e atender a normatização pertinente com relação ao 

tema. Acessoriamente deverão ser desenvolvidos o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), o PCMAT (Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Construção) e o PCMSO (Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional) e instituir na obra a CIPA (Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes).  

- Incomodidade a vizinhança  

A população vizinha ao empreendimento receberá diretamente todos os impactos relacionados a execução das obras de ampliação da sede 

do TJMG, causando incomodidade significativa.  

Além das ações já citadas nesse documento para a mitigação dos impactos ocasionados pelas obras, sugere-se: 

 Plano de Comunicação Social: A implementação de um Plano de Comunicação Social para que a população tenha acesso, de 

forma ágil e segura, as informações relacionadas a implantação do empreendimento, bem como possam apresentar reclamações 

e sugestões durante toda a fase de implantação.  

 Ações de segurança: Sugere-se o mapeamento e identificação das áreas em que, eventualmente, haja o comprometimento da 

segurança dos transeuntes nas áreas lindeiras ao empreendimento; 

 Vistorias periódicas: Sugere-se a execução de vistorias periódicas as edificações vizinhas a fim de identificar possíveis avarias 

ocasionadas pela execução das obras de ampliação da sede do TJMG. 

Haverá utilização de produto ou subproduto de madeira durante as obras?  (  x  )sim        (      )não  

Especificar qual será o tratamento dos resíduos de construção civil, apresentando a classificação e volume estimado, os meios de 
acondicionamento, coleta, transporte, destinação e tratamento. 

Sugere-se elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC após a definição do projeto arquitetônico, 
projeto de movimentação de terra e outros para averiguação mais precisa acerca dos volumes, classificações dos resíduos e etc. De qualquer 
forma, a seguir é apresentada a classificação mais comum dos resíduos provenientes de obras.  

 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Os resíduos sólidos de qualquer atividade são classificados em perigosos (Classe I), não inertes (Classe II) e inertes (Classe III). Os resíduos 

da construção, em conformidade com a resolução CONAMA 307, são classificados da seguinte forma: 

Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes 

de terraplanagem; 
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b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos 

canteiros de obras; 

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel / papelão, metais, vidros, madeiras, gesso e outros; 

Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem / recuperação; 

Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles 

contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

 

SEGREGAÇÃO NO CANTEIRO  

Deve-se proceder com a segregação dos resíduos sólidos no próprio canteiro de obra, atendendo as devidas classificações.  

 

ACONDICIONAMENTO  

Para o acondicionamento dos resíduos gerados, sugere-se a utilização de recipientes com material compatível aos resíduos gerados e 

devidamente identificados.  

 

TRANSPORTE INTERNO  

Os operários serão responsáveis por descarregar os resíduos nos locais de acondicionamento temporário.  

 

TRANSPORTE EXTERNO  

Os resíduos recicláveis - Classes A (Entulho mineral) e B (Plásticos, papel, vidros, madeiras, gesso e metais) - deverão ser recolhidos 

periodicamente, em função da capacidade do local de acondicionamento e dos veículos de transporte.  

O transporte dos resíduos perigosos - Classes C e D (embalagens contaminadas) - deverá ser realizado por empresa ambientalmente 

certificada para tal atividade.  

Os resíduos orgânicos deverão ser recolhidos e transportados pelo serviço público de coleta de lixo.  

 

DISPOSIÇÃO FINAL  

A forma mais difundida de tratamento dos resíduos de construção civil consiste na segregação da fração mineral, seguida de trituração, que 

processa o resíduo na granulometria desejada e possibilita a sua utilização na própria indústria da construção civil.  

No município de Belo Horizonte existem disponíveis para destinação final destes resíduos Estações de Reciclagem de Entulho, as quais têm 

como objetivo transformar os resíduos da construção civil em agregados reciclados, podendo substituir a brita e a areia em elementos da 

construção civil que não tenham função estrutural. Sugere-se que, previamente ao início das obras de ampliação da sede do TJMG essas 

estações sejam contatadas para verificar a possibilidade de recebimento desse material.  

 

6.2.2 ( x ) alterações nas características de uso e ocupação do solo da vizinhança. 

Comparar a tipologia de uso e ocupação do solo atualmente praticada na vizinhança do empreendimento com aquela prevista pelo 
zoneamento e pelo texto da Lei nº 7.166/96. Com base nisso, identificar e explicar possíveis modificações das tendências das 
características de uso e ocupação do solo da vizinhança em função do caráter e da atratividade do empreendimento e alterações 
da dinâmica de uso e ocupação do solo identificadas. 
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Analisar e explicar se sua implantação pode gerar conflitos de usos ou atuar em complementaridade a outros empreendimentos 
existentes na área. 

Abordar, no mínimo, os seguintes aspectos para a análise: 

a. Tipologia de uso e ocupação (tipos predominantes); 

b. Paisagem urbana e ambiência resultantes; 

c. Presença de referenciais urbanos, marcos simbólicos e elementos integrantes do patrimônio cultural. 

d. Potencial de centralidade do empreendimento com a atração de novos empreendimentos para o entorno 

 

Desenvolver a descrição acima a partir dos mapas apresentados. 

Conforme diagnóstico apresentado no Item 5 deste documento e mapeamento de uso do solo representado na Figura 96, a vizinhança do 

TJMG é composta, principalmente de áreas residenciais, com predominância de serviços e comércio apenas nas vias principais da região 

(Avenida Afonso Pena).  

Com a ampliação do TJMG é prevista a utilização do espaço por 7.000 colaboradores e atendimento diversos visitantes diariamente. A 

atratividade de pessoas a região poderá acarretar na alteração de uso do solo, uma vez que haverá pressão aos equipamentos existentes 

hoje, para absorção do novo público, principalmente no que se refere à oferta de serviços e comércio na região, como: restaurantes, 

estacionamentos, casas lotéricas, agências bancárias, dentre outros.  

Há de se ressaltar que, conforme Parecer da SUPLAN 01/2018 e resultados da IV Conferência Municipal de Política Urbana confirmou-se o 

trecho da Avenida Afonso Pena em que é prevista a ampliação da sede do TJMG como ‘área de centralidade’ com capacidade de suporte e 

vocação para receber maior adensamento construtivo.  

Em relação a ambiência e paisagem, destaca-se que o terreno do TJMG apresenta grande extensão, com aproximadamente 300 metros de 

fachada, e a edificação existente (e utilizada) concentra-se na porção central do terreno. A ampliação do TJMG trará maior conforto e 

segurança aos transeuntes da área, uma vez que com a implantação das torres adjacentes, a iluminação e visibilidade nessas áreas será 

ampliada, bem como o espaço destinado a transição de pessoas.  

Quanto a altimetria do empreendimento, destaca-se que a configuração da torre existente e dos anexos acompanha a altimetria do tecido 

urbano no qual está inserido. E, apesar da obstrução na visada à Serra do Curral pela diagonal devido a altimetria das edificações, os anexos 

que serão construídos seguem a mesma orientação da torre existente e dos prédios vizinhos, não impactando a visada do eixo principal da 

Serra do Curral simbólica pela vista ampla marcada pela Praça da Bandeira.  

6.2.3 ( x ) comprometimento da paisagem urbana e do patrimônio natural e cultural e da ambiência da vizinhança. 

Há risco de impactos negativos na paisagem urbana e no patrimônio natural e cultural da vizinhança? 

Utilizar a modelagem 3D ou foto inserção do empreendimento na vizinhança, com a volumetria atual dos quarteirões adjacentes 
ao empreendimento, para analisar de forma comparativa as situações com e sem o empreendimento e os respectivos impactos 
na paisagem urbana, em especial nas visadas a partir de monumentos, locais de visitação turística e pontos notáveis de 
observação de referenciais urbanos, se for o caso. 

Como já foi dito anteriormente, pelo objeto em estudo estar inserido em Área de Interesse Cultural do Bairro Serra e em Conjunto Paisagístico 

Limite da área de entorno da Serra do Curral, a proposta arquitetônica para ampliação do TJMG foi apreciada pelo Conselho Deliberativo do 

patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte – CDPCM-BH. No intuito de minimizar os impactos no patrimônio natural e cultural da 

vizinhança. Para tanto, este Conselho estabeleceu diretrizes de projeto (ver Anexo 6) que foram contempladas pela proposta neste Estudo 

de Impacto de Vizinhança apresentado. 

Para a ampliação da sede do TJMG foi adotado como gabarito de altimetria a edificação da torre existente a fim de minimizar o impacto na 

paisagem e na visibilidade do bem tombado (Serra do Curral). A implantação das torres adjacentes à torre existente colabora para a obstrução 

da visada da Serra do Curral na diagonal da Avenida Afonso Pena. Todavia, assim como os demais empreendimentos dessa região, o projeto 

de ampliação da Sede do TJMG não interfere na visada do eixo principal da Av. Afonso Pena para a Serra do Curral.  
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Por fim, conforme ilustrado nas imagens a seguir e especialmente na Figura 153, página 170, o entorno do empreendimento já se encontra 

bastante verticalizado, havendo, inclusive, edifícios de altimetria bem superior à proposta. Sendo assim, o comprometimento das visadas da 

Serra do Curral não pode ser atribuída somente à ampliação/existência da Sede do TJMG. 

Figura 151 - Perspectiva da Av. Afonso Pena com R. Trifana sem a ampliação do empreendimento 

 

Figura 152 - Perspectiva da Av. Afonso Pena com R. Trifana com a ampliação do empreendimento 
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Figura 153 - Vista da edificação existente a partir da Serra do Curral. 

 

6.2.4 ( x ) alterações na  qualidade ambiental 

O empreendimento irá alterar os níveis de pressão sonora, gerar poluição atmosférica, apresentar risco de contaminação de 
águas subterrâneas ou superficiais, diminuir área permeável, suprimir vegetação, ou causar outras alterações da qualidade 
ambiental da vizinhança? Explicar e justificar, quantificando, em caso positivo, as alterações provocadas através de 
parâmetros usuais de medição. Descrever os dispositivos de controle ambiental adotados pelo projeto para mitigar os impactos 
identificados. 

Durante a execução das obras de ampliação do TJMG haverá alteração dos níveis de pressão sonora, qualidade do ar, dentre outros impactos 

já tratados no item 6.1 deste documento.  

Em relação às áreas permeáveis, é importante destacar que a proposta para o TJMG considera a ampliação das áreas permanentes no 

terreno de 632,42m² (existente) para um total de 3.757,61m² (sendo 2.320,00m² sobre terreno natural) acarretando em melhoria nessa 

condição ambiental.  

Para a implantação dos anexos Norte e Sul, como já mencionado no Item 4.1 deste documento, é prevista a supressão de 78 indivíduos 

arbóreos internos ao terreno que deverá ser devidamente compensada nos termos estabelecidos pela legislação municipal vigente, em 

destaque a Deliberação Normativa do COMAM nº 67/10. Cabe ressaltar ainda que há previsão para tratamento das áreas livres com a 

implantação de proposta paisagística.  

 

6.2.5 ( x ) alterações na iluminação e ventilação das construções vizinhas 

Haverá comprometimento da iluminação e da ventilação de construções vizinhas? Explicar e descrever: 

Apresentar simulação 3D do diagrama solar, analisando de forma comparativa as situações com e sem o empreendimento e 
os respectivos impactos de sombreamento nas edificações vizinhas. Considerar as piores situações e apresentar, pelo menos, 
simulações em dois horários - manhã e tarde.  

A seguir são apresentadas as prováveis alterações de iluminação e ventilação da região com a ampliação do empreendimento com a 

avaliação dos impactos relacionados ao sombreamento das edificações vizinhas. Todavia, há de se ressaltar que o TJMG não possui 

vizinhança imediata por ocupar toda a quadra 024H.  
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Foram realizadas simulações de insolação em quatro épocas do ano – solstícios de inverno e verão; equinócios de primavera e outono – em 

dois horários do dia de forma possibilitar melhor análise dos impactos ocasionados. Conforme poderá ser observado, algumas edificações 

localizadas no entorno da sede do TJMG poderão sofrer alterações quanto à incidência dos raios solares e na circulação dos ventos, sendo 

que o maior sombreamento previsto dar-se-á na Av. Afonso Pena, onde já existem outras edificações de altimetria inclusive superior à 

proposta.  

Por fim, pode-se concluir que o empreendimento em análise já se encontra em área bastante antropizada, sendo apenas mais um edifício 

em meio a uma região verticalizada. Além disso, cabe destacar que os parâmetros e premissas urbanísticas instituídos pela Lei de Uso e 

Ocupação do Solo e outras legislações pertinentes, estão sendo atendidos pelo projeto arquitetônico. 

 

Figura 154 - Equinócio de primavera (Horário 09:30) 

 

Figura 155 - Equinócio de primavera (Horário 14:30) 

 

Figura 156 - Equinócio de outono (Horário 09:30) 

 

Figura 157 - Equinócio de outono (Horário 14:30) 

 

Figura 158 - Solstício de inverno (Horário 09:30) 

 

Figura 159 - Solstício de inverno (Horário 14:30) 
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Figura 160 - Solstício de verão (Horário 09:30) 

 

Figura 161 - Solstício de verão (Horário 14:30) 

 

6.2.6 ( x ) alterações na demanda de utilização equipamentos públicos (redes de infraestrutura e serviços urbanos) 

6.2.6.1 Abastecimento de água: 

Informar a demanda adicional de consumo de água potável. Como se prevê o atendimento à demanda? Como se pretende 
evitar o comprometimento da qualidade desses serviços na vizinhança? Explicar: 

6.2.6.2 Esgotamento sanitário: 

Qual o volume adicional de esgotos a ser gerado pelo empreendimento? Qual o destino final dos efluentes gerados? Há 
previsão de geração de efluentes não domésticos? Em caso positivo, explicitar os tipos de efluentes que serão gerados e 
como se prevê a destinação final e/ou tratamento dos mesmos.  

O abastecimento de água e o recolhimento do esgoto sanitário, atualmente, já são realizados pela COPASA e, mesmo com a ampliação da 

sede do TJMG e um aumento da demanda de água e volume de efluentes, espera-se que o empreendimento continuará sendo atendido pela 

concessionária. 

Considerando a população prevista de 7000 funcionários no empreendimento, é esperada o consumo médio de 350 m³/dia (considerando 

uma média de 50 l/dia) e 280 m³/dia de esgoto para o empreendimento. Não é prevista a geração de efluentes não domésticos no 

empreendimento.  

Para a mitigação desse impacto deve-se reforçar as ações de sensibilização e redução do consumo de água, bem como adotar dispositivos 

economizadores de água em todos os ambientes do empreendimento, como já foi mencionado neste estudo.  

6.2.6.3 Resíduos sólidos: 

O volume adicional estimado de geração diária de lixo comum impactará a coleta pública de resíduos sólidos?  
São previstas ações de minimização da geração de resíduos, coleta seletiva, reaproveitamento e reciclagem? Descrever.  
 

A Tabela apresentada a seguir ilustra o volume de resíduos Classe II gerados atualmente no empreendimento e a projeção da geração 

desses resíduos após a ampliação do empreendimento.  

Tabela 112 - Quantificação dos resíduos atual x futura 

Tipo de resíduo  Geração diária (litros/dia) ATUAL 
Geração diária (litros/dia) 

FUTURA 

Resíduos Comuns (orgânico, rejeito, papel não 
reciclável, sanitários) 

6.380 12.870 

Plástico 2.380 4.800 

Papelão e Papel 1.360 2.743 

Metal 0 0 

Vidro 28 kg 56 kg 
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A geração de resíduos atual considerou a medição de resíduos realizada pela equipe de conservação do TJMG entre os dias 1º e 5 de abril 

de 2019. A projeção da geração de resíduos após a ampliação considerou os dados de geração per capita obtida com os dados de geração 

atual.  

Conforme dados apresentados no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais desenvolvido para o TJMG, estão previstas ações 

para minimização de geração de resíduos, coleta seletiva, e sensibilização dos funcionários quanto a geração de resíduos. Os dados de 

geração atual e futura de resíduos, bem como as ações para o correto gerenciamento dos resíduos e destinação finalestão sendo 

apresentados no PGRSE para a avaliação e manifesto da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), quanto a viabilidade técnica de coleta 

e destinação dos resíduos do empreendimento. 

6.2.6.4 Drenagem Pluvial 

Qual a estimativa da vazão de pico e do volume de escoamento superficial a ser gerado pelo empreendimento? Mostrar 
através de desenho de concepção (croqui) onde e como serão lançados os volumes de águas pluviais provenientes do 
empreendimento (boca de lobo, sarjeta, caixa de captação, caixa de captação com infiltração, talvegue natural, 
necessidade de utilização de terreno vizinho para o lançamento, outros) e discutir seus impactos na infraestrutura pública 
de drenagem existente. Apresentar memória de cálculo simplificada dos estudos hidrológicos e hidráulicos elaborados 
para a concepção do sistema de drenagem pluvial previstos para o empreendimento. Em caso de histórico de inundação 
registrado na vizinhança, descrever as medidas de controle e ou mitigação previstas em projeto para não sobrecarregar 
ou melhorar a situação existente. 

Para a determinação das vazões geradas na área do empreendimento foram desenvolvidos estudos hidrológicos em que foram determinados 

os sentidos de escoamento, alinhamento dos dispositivos de drenagem e delimitadas as áreas contribuintes. A partir desses dados foi possível 

projetar a vazão prevista para o empreendimento, bem como os lançamentos necessários à drenagem do terreno.  

Conforme dados apresentados no Item 5.4.1 deste documento, são previstos 5 lançamentos a serem executados pelo empreendimento, 

sendo, 2 (dois) lançamentos superficiais e 3 (três) lançamentos tubulares.  

Cabe mencionar que como não foi identificado histórico de inundação à jusante do empreendimento (Vide Figura 03 - Identificação das 

manchas de inundação nas sub-bacias próximas ao empreendimento), é possível afirmar que os lançamentos que serão executados não 

causarão impactos significativos, visto que o sistema público de drenagem suportará a vazão máxima a ele encaminhada. 

De qualquer forma, no presente estudo buscou-se assegurar que o lançamento de água pluvial das novas edificações Anexos Norte e Sul 

não seja maior que a vazão gerada pelo mesmo terreno em condições naturais. Para tanto, além dos 24% de taxa de permeabilidade exigidos 

e previstos no projeto arquitetônico, foi proposta a adoção de uma caixa de captação com volume de 50 m3 para amortecer a descarga de 

água pluvial na rede pública de drenagem, visando a melhoria do funcionamento dos sistemas de micro e macrodrenagem da região. 

As novas edificações serão implantadas em um terreno equivalente a 9.179,29 m2, gerando uma vazão de 0,422 m3/s, sendo que para esta 

área a vazão primitiva é equivalente a 0,252 m3/s, totalizando 0,169 m3/s de detenção necessária. Desse modo, recomenda-se a implantação 

de uma caixa de detenção no 2º subsolo do anexo Sul. O dispositivo em questão terá volume útil de 50 m3, tendo vazão afluente de 0,243m3/s 

e vazão efluente equivalente a 0,079m3/s, gerando uma detenção de 0,164 m3/s, volume que atende aos parâmetros estabelecidos pela 

SUPLAN, em parecer específico (Parecer SUPLAN 01/2018 – ver Anexo 5).  

Ademais, ressalta-se que a cobertura vegetal tem a capacidade de armazenar parte do volume de água precipitado pela interceptação vegetal, 

aumentar a evapotranspiração e reduzir a velocidade do escoamento superficial pela bacia hidrográfica. Dessa forma, pode-se afirmar que a 

manutenção de 2.320,00 m2 de áreas permeáveis sobre terreno natural, valor que equivale a aproximadamente 15% da área total do lote, 

promoverá uma redução da velocidade do escoamento superficial, tendo em vista o tempo de detenção no substrato dos jardins e a 

evapotranspiração. 

Por fim, é importante mencionar que estão sendo tomadas as medidas necessárias para que a ampliação da sede do TJMG não impacte de 

maneira negativa no sistema público de drenagem da região, para tanto, além da implantação / manutenção de área permeável, será também 

assegurada a manutenção da vazão primitiva equivalente a área em que as novas edificações serão executadas.   

6.2.7 (  x   ) alterações nas características de densidade populacional e seus impactos na vizinhança. 

O empreendimento irá provocar, em função do(s) uso(s) previsto(s) e da atratividade resultante, adensamento populacional na 
vizinhança? Embasar a argumentação no diagnóstico apresentado no item 5.5 e no perfil de usuários previstos para o 
empreendimento.  
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Haverá com a ampliação do TJMG maior atratividade de pessoas por questões de trabalho, sendo esperado um movimento de, 

aproximadamente, 8.500 pessoas diariamente (segunda-feira a sexta-feira). Esse impacto refletirá diretamente no trânsito e indiretamente na 

procura por serviços e comércios.  

No entanto, considera-se importante ressaltar que, por se tratar de empreendimento não residencial, o mesmo não contribuirá para o 

adensamento direto da vizinhança uma vez que sequer há disponibilidade de terrenos vagos, por exemplo, para impulsionar um boom 

imobiliário na região. Em função disso também não são esperados reflexos negativos nos equipamentos públicos de educação e saúde, por 

se tratar de população flutuante e que não necessariamente, irá residir na região.  

6.2.8 (     ) alterações do padrão socioeconômico da população na vizinhança. 

Está prevista alteração significativa do padrão socioeconômico da população residente ou usuária, podendo fazer surgir 
tendências de expulsão de grupos mais vulneráveis da vizinhança? Explicar: 

6.2.9 ( x ) alterações na demanda de utilização dos equipamentos públicos e  comunitários e áreas de lazer 

A implantação do empreendimento irá provocar aumento da demanda de utilização dos equipamentos urbanos e comunitários 
(educação, saúde, lazer, etc.)? Explicar e avaliar se há riscos de comprometimento da qualidade dos serviços.  

Considerando que a região em que está inserida a sede do TJMG apresenta diversos equipamentos públicos de lazer de grande porte 

reconhecidos como marcos simbólicos do município, como a Praça da Bandeira, Praça do Papa e Parque das Mangabeiras, acredita-se que 

mesmo havendo um aumento do fluxo de visitantes estes locais possuem condição de absorver essa demanda. Aliado a isso cade ressaltar 

que não são previstos riscos significativos aos referidos espaços, considerando que serão mantidos os cronogramas de manutenção e reparos 

desses espaços já efetuados pelo poder municipal. 

Quanto aos equipamentos de saúde e educação, conforme já mencionado, acredita-se que por se tratar de empreendimento não residencial 

não haverá pressão sobre eles, não sendo pertinente, portanto, uma análise mais aprofundada sobre a disponibilidade de leitos e vagas em 

unidades de saúde e educação pública, respectivamente. 

Sugere-se, que o TJMG contribua com a preservação dos equipamentos públicos da vizinhança integrando o Programa Adote o Verde ou 

similar, para garantir a adequada manutenção dos equipamentos e contribuir com o município.  

Por fim, destaca-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é identificado como equipamento de utilidade pública destinado a prestação 

de serviços a comunidade. Assim, sua implantação deve contribuir, de forma positiva, com o organização do estado e funcionamento das 

atividades judiciais.  

6.2.10 ( x ) alterações na dinâmica imobiliária 

São previstas alterações na dinâmica imobiliária em função do empreendimento, implicando valorização ou desvalorização 
dos imóveis da vizinhança? Explicar: 

Com a construção do empreendimento no local é possível afirmar que haverá uma valorização (pouco significativa) dos imóveis situados no 

entorno, tendo em vista a melhoria no uso e execução da função social da propriedade, bem como maior visibilidade a região. Ressalta-se, 

no entanto, que a vizinhança imediata ao TJMG já possui um maior poder aquisitivo e, mesmo ocorrendo essa valorização dos imóveis, não 

será ocasionada alteração do perfil dos moradores locais. Além disso, conforme informado anteriormente, devido a atração de pessoas 

gerada pelo empreendimento, poderá ocorrer alteração do uso do solo e maior procura por espaços comerciais e de serviços. 

No que concerne à pesquisa de percepção realizada com os moradores e comerciantes da vizinhança e com alguns usuários do 

empreendimento, a maior parte dos entrevistados considerou a ampliação da sede do TJMG como fator de valorização imobiliária.  

6.2.11 (  x   ) alterações na ambiência da vizinhança  

As alterações na movimentação de veículos e pessoas, o aumento do nível de ruído e outras formas de poluição, irão promover 
alterações na ambiência com perda de qualidade de vida para a população da vizinhança? Explicar: 

Durante as obras de ampliação do TJMG, haverá contribuição para o aumento dos níveis de ruídos, emissão de particulados, dentre outros 

impactos que poderão, temporariamente, acarretar em alterações na ambiência da vizinhança, conforme apresentado no Item 6.1 deste 

documento.  
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Durante a operação do empreendimento, esses impactos serão minimizados e pouco representativos. Entretanto, conforme análise 

apresentada no Item 5.3 e conforme dados apurados pela pesquisa de percepção aplicada aos moradores e comerciantes da vizinhança, 

bem como a alguns usuários do empreendimento, é esperado que, com a ampliação da sede do TJMG haja grande alteração na dinâmica 

do tráfego de veículos na região, afetando negativamente a população vizinha.   

6.2.12 ( x ) alterações no tráfego e na demanda por transporte público. 

Identificar e descrever os impactos flagrantes no trânsito e na circulação que serão provocados em função da implantação do 
empreendimento: 

(  x   ) Aumento da demanda por vagas de estacionamento na vizinhança do empreendimento;   

De acordo com os projetos previstos, após a ampliação, o TJMG ofertará 616 vagas de veículos leves para os funcionários, sendo 102 na 

torre existente, 194 no Anexo Norte e 320 no Anexo Sul. 

A partir dos dados da pesquisa de movimentação realizada, estima-se que haverá demanda por parte da população fixa de 2074 vagas de 

carros e 562 vagas de motos. Assim, sabendo que neste estudo está sendo proposta a criação de 30 vagas para motocicletas no 

empreendimento, ter-se-ia o não atendimento de cerca de 1458 vagas de carros e 532 de motos. Porém, atualmente, mais da metade dos 

funcionários que utilizam veículo próprio estacionam seus veículos em estabelecimentos pagos próximos, ou seja, já existe essa cultura, esse 

comportamento por parte dos servidores.  

Apesar da deficiência de vagas de estacionamento diagnosticada neste estudo, é necessário frisar que, conforme a Política Municipal de 

Mobilidade Urbana instituída pela Lei nº 12.587/12, evidenciadas no Parecer Técnico SUPLAN nº 01/2018 (ver Anexo 5), é necessário priorizar 

os modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado. 

Assim, apesar do número insificiente de vagas de estacionamento ofertadas, o TJMG deverá apresentar medidas de priorização do transporte 

não motorizado, como por exemplo, adoção de bicicletário devidamente estruturado, pontos de apoio a transportes não motorizados (patinetes 

e bicicletas), apoio a campanhas de caronas solidárias, dentre outras ações.  

(     ) Aumento da demanda por vagas de carga e descarga na vizinhança do empreendimento; 

(     ) Obstaculização de vias públicas; 

(     ) Comprometimento de vias e interseções; 

Conforme dados apresentados no Item 5.3, foram avaliadas as interseções mais relevantes no entorno imediato à sede do TJMG,sendo elas:  

Ponto 1: Av. Afonso Pena x R. Trifana x Mestre Lucas 

Ponto 2: Av. Afonso Pena x R. Muzambinho 

Ponto 3: R. Prof. Estevão Pinto x R. Muzambinho 

Ponto 4: R. Prof. Estevão Pinto x R. Trifana 

Foram verificados em todas as interseções a análise da capacidade viária contemplando o cenário atual e futuro (sem e com a ampliação do 

TJMG. A partir dos dados apurados, apresentou-se no item 5.3.11 a avaliação comparativa entre os cenários nos pontos especificados.  

Nota-se, que as aproximações que sofrerão maior impacto com a implantação do empreendimento (grifadas em vermelho nas análises 

mostradas no item 5.3.11 são das ruas Mestre Lucas e Trifana, no Ponto 1, com a alteração do nível de serviço (sem a ampliação) de “E” 

para “F” (com a ampliação) no período da manhã. No Ponto 2 haverá alteração do NS na Avenida Afonso Pena (aproximação nordeste - 

retorno) com a alteração do NS de “D” para “F” no período da manhã e de “E” para “F” no período da tarde. No Ponto 3, com a ampliação da 

sede do TJMG, o NS será alterado de “B” para “F”, no período da manhã e de C para D no período da tarde na Rua Muzambinho. No ponto 

4, o nível de serviço na Rua Trifana será alterado, no pico da manhã, de “E” para NS “F” e a R. Professor Estêvão Pinto passará de NS B 

para NS “D”. Na parte da tarde, apenas a última sofreu alteração, apresentando NS “F”.  

(     ) Aumento do fluxo e da possibilidade de conflitos entre veículos e pedestres; 

( x ) Aumento da demanda por viagens no sistema de transporte coletivo; 

Considerando a demanda atual pelo transporte coletivo identificada para o empreendimento (aproximadamente 37%), acredita-se que após 

a ampliação da sede do TJMG haverá um aumento significativo da demanda por viagens no sistema de transporte coletivo. Nesse sentido, e 
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em acordo com a municipalidade e demais órgãos envolvidos, deverá ser realizada a ampliação do quadro de horário das linhas de ônibus 

que atendem a região.  

 (  x   ) outros (especificar): 

A partir das análises de capacidade das interseções de interesse e da operação atual e futura do TJMG, são apresentadas a seguir as 

medidas propostas para o controle e mitigação dos impactos relativos ao trânsito.  

 Implantação de bicicletário nas áreas internas e externas ao empreendimento, incentivando os funcionários e usuários a utilizarem 

a bicicleta como meio de transporte (essa solicitação partiu inclusive de alguns servidores que foram entrevistados na pesquisa de 

movimentação); 

 Realizar campanhas internas para difundir a importância da carona solidária.  

 Permitir e incentivar a utilização do port cochère do pavimento Térreo da Torre Existente acessado pela Av. Afonso Pena para a 

realização de embarque e desembarque de funcionários e visitantes que utilizam os aplicativos, táxis, outros; 

 Realizar convênios com os estacionamentos privados no entorno, de modo a proporcionar mais atratividade e benefícios aos 

usuários que ainda permanecerem no modo veículo próprio e que não puderem estacionar no estacionamento do TJMG; 

 Desenvolver projeto de Sinalização Indicativa para distribuição do tráfego nas rotas possíveis, aliviando a Av. Afonso Pena e 

principalmente a interseção da mesma com a Rua Muzambinho; 

 No Ponto 01, sugere-se ajuste na programação semafórica após realização de estudo de tráfego específico, proporcionando maior 

tempo de verde para as aproximações das Ruas Trifana e Mestre Lucas. Desta forma, a capacidade efetiva das mesmas aumentará, 

melhorando o grau de saturação. Por mais que seja necessário reduzir o tempo de verde da Av. Afonso Pena, ela possui maior 

capacidade e acumulação para absorver a demanda; 

 Assim como no Ponto 01, sugere-se realizar estudo de tráfego específico com foco em otimização semafórica para o Ponto 02, 

verificando a viabilidade de se aumentar o tempo de verde da aproximação nordeste/retorno, reduzindo o seu grau de saturação, 

pois é o mais crítico da interseção; 

 Para o Ponto 03, sugere-se dar maior tempo de verde à aproximação da Rua Muzambinho, pois a mesma terá maior volume no 

futuro. Assim, a interseção operará com maior equilíbrio. As alterações devem ser subsidiadas por estudos complementares de 

tráfego, como mencionado para os demais pontos; 

 No Ponto 04, indica-se a eliminação de estacionamento na Rua Trifana, permitindo duas faixas na aproximação da interseção, 

aumentando sua capacidade efetiva. O mesmo deve ser feito na Rua Professor Estêvão Pinto, passando de duas para três faixas. 

Os estacionamentos devem ser suprimidos em 50 m, antes e depois da interseção. Após os ajustes, realizar otimização semafórica 

a ser definida por estudo de tráfego complementar; 

 Realizar adequação das calçadas adjacentes ao lote do empreendimento, de modo que estejam em perfeitas condições de 

circulação e acessibilidade aos pedestres, nos moldes da NBR ABNT 9050; 

6.2.13 (  x ) outros impactos 

Descrever outros impactos identificados e analisá-los, de forma comparativa com a situação atual da vizinhança.  

Melhoria nas condições de segurança e iluminação da região  

Alguns dos problemas mais citados pelos entrevistados foram aqueles relacionados à segurança pública. Neste sentido, considera-se um 

impacto de relevante interesse à população circunvizinha a melhoria nas condições de iluminação nas testadas do terreno onde o 

empreendimento está inserido. Bem como a manutenção das áreas abertas.  

 

7 – AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Preencher o quadro a seguir com todos os tipos de impactos identificados no item 6, ponderando-os segundo a etapa de ocorrência, 
sua influência positiva ou negativa.  

Discriminar as propostas de mitigação dos impactos negativos identificados, bem como as propostas de potencialização dos 
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impactos positivos, através de soluções incorporadas ao projeto ou medidas a serem implementadas na vizinhança do 

empreendimento.
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Anexo 7 - Avaliação dos impactos gerados pela implantação do empreendimento 

Grupo de Impacto 

Tipo de 
impacto 

Fase do 
impacto Medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatórias. 

Fase das 
Medidas 

P N PL O/I OC PL O/I OC 

6.1.1 - Intervenções de movimentação de terra  x  x  

A limpeza das rodas dos veículos que acessarem o terreno, evitando o desprendimento do 
material do solo nas vias adjacentes à obra.  

Constante varrição das vias internas de circulação de veículos e áreas de trabalho diversas 
do empreendimento em construção o que, certamente, contribuirá para um melhor aspecto 
da obra.  

A adoção de sistemas adequados de aspersão de água nas frentes de trabalho. 

 x  

6.1.2 - Demolição  x  x  

As ações para o adequado gerenciamento dos resíduos de demolição deverão ser 
abordadas em Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil específico para as 
obras de ampliação da Sede do TJMG. 

 x  

6.1.3 - Intervenções em recursos hídricos  x  x  Práticas para a redução de consumo de água.   x  

6.1.4 - Supressão da vegetação  x  x  

Para a mitigação desse impacto, além da execução de compensação ambiental pela 
supressão vegetal prevista, deverá ser implantado projeto paisagístico nas áreas 
permeáveis a fim de proporcionar melhor ambiência e melhoria na qualidade de vida da 
população vizinha e usuária do empreendimento. 

 x  
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Grupo de Impacto 

Tipo de 
impacto 

Fase do 
impacto Medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatórias. 

Fase das 
Medidas 

P N PL O/I OC PL O/I OC 

6.2.1 - Alterações nas condições ambientais e 
transtornos durante a obra 

 x  x  

Geração de material particulado (poeira) e poluentes atmosféricos: 

 Manutenção preventiva dos equipamentos e veículos: O bom estado de 

funcionamento dos motores proporciona a redução dos níveis de emissão de 

gases (como SO2 e NO2) e partículas (fumaça preta) pelos motores de combustão 

interna dos veículos e máquinas móveis. Para a avaliação da emissão de fumaça, 

sugere-se o estabelecimento de uma rotina semestral de inspeção. As inspeções 

poderão ser realizadas com a utilização da Escala Ringelmann Colorimétrica ou 

metodologia equivalente.  

 Aspersão de água nas frentes de trabalho: A aspersão de águas nas frentes de 

propicia o controle imediato das emissões de material particulado. 

Geração de ruídos e vibrações: 

 Manutenção preventiva e periódica das máquinas e veículos: A garantia da correta 

lubrificação dos equipamentos, alinhamento adequado dos rolamentos e eixos, 

balanceamento e equilíbrio das partes móveis e ancoragem dos equipamentos em 

suportes antivibratórios garantem a redução dos níveis de ruídos de forma 

significativa, bem como contribuem para o controle das vibrações na área de 

implantação do empreendimento; 

 Enclausuramento: Para o controle das emissões de ruídos deverão ser instalados 

equipamentos para enclausuramento e/ou barreira das emissões a serem 

utilizadas na operação de equipamentos como serras, martelos, britadeiras, 

betoneiras manuais e etc.  

 Monitoramento de ruídos: Sugere-se a execução do monitoramento de ruídos 

durante toda a implantação do empreendimento a fim de identificar as emissões 

de ruído e, caso necessário, novas medidas de controle; 

 Vistorias periódicas: Sugere-se a realização de vistorias periódicas as edificações 

vizinhas ao empreendimento a fim de identificar possíveis avarias ocasionadas 

pelas vibrações geradas na obra.  

 x  
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Grupo de Impacto 

Tipo de 
impacto 

Fase do 
impacto Medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatórias. 

Fase das 
Medidas 

P N PL O/I OC PL O/I OC 

6.2.1 - Alterações nas condições ambientais e 
transtornos durante a obra 

 x  x  

Consumo de água e geração de efluentes líquidos: 

 Adoção de campanhas educacionais: Sugere-se a realização de campanhas 

educacionais com os funcionários da obra para a redução de desperdícios e 

sensibilização quanto ao consumo de água; 

 Destinação dos efluentes: O esgotamento sanitário dos vestiários e banheiros 

deverá ser interligado à rede coletora da concessionária local. 

Alteração na dinâmica da drenagem pluvial do terreno: 

 Implementação de estruturas provisórias que garantam a drenagem adequada 
do terreno durante as obras, de forma que esta não sofra pressão decorrente da 
execução das obras; 

Alteração no tráfego de veículos: 

 Para a mitigação desse impacto, sugere-se a definição de horários para o tráfego 

dos veículos destinados a obra, fora do horário de pico identificado para a região;   

Geração de resíduos sólidos; 

 Sugere-se o desenvolvimento e implantação de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC), contemplando as ações de segregação, 

acondicionamento, armazenamento e destinação final de todos os resíduos 

previstos para as obras de ampliação da sede do TJMG; 

 O PGRCC deverá contemplar ainda ações para a minimização da geração de 

resíduos na obra e sensibilização quanto a segregação e destinação adequada 

destes; 

Movimentação da economia; 

 Ações de direcionamento dos trabalhadores: Verificar a possibilidade de 

encaminhar os trabalhadores para outras obras; 

 Ações de qualificação profissional: Implantar ações para a qualificação profissional 

e capacitação dos funcionários durante a execução das obras; 

 x  
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Grupo de Impacto 

Tipo de 
impacto 

Fase do 
impacto Medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatórias. 

Fase das 
Medidas 

P N PL O/I OC PL O/I OC 

6.2.1 - Alterações nas condições ambientais e 
transtornos durante a obra 

 x  x  

Acidentes de trabalho; 

 Para a mitigação desse impacto, o empreendedor deverá seguir a legislação 

vigente e atender a normatização pertinente com relação ao tema. Acessoriamente 

deverão ser desenvolvidos o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), o PCMAT 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção) e o 

PCMSO (Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional) e instituir na obra a 

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes); 

Incomodidade a vizinhança 

 Plano de Comunicação Social: A implementação de um Plano de Comunicação 

Social para que a população tenha acesso, de forma ágil e segura, as informações 

relacionadas a implantação do empreendimento, bem como possam apresentar 

reclamações e sugestões durante toda a fase de implantação.  

 Ações de segurança: Sugere-se o mapeamento e identificação das áreas em que, 

eventualmente, haja o comprometimento da segurança dos transeuntes nas áreas 

lindeiras ao empreendimento; 

 Vistorias periódicas: Sugere-se a execução de vistorias periódicas as edificações 

vizinhas a fim de identificar possíveis avarias ocasionadas pela execução das 

obras de ampliação da sede do TJMG. 

 x  

6.2.2 - Alterações nas características de uso e ocupação 
do solo da vizinhança 

x    x 
Por se tratar de impacto de baixa magnitude, não foram definidas medidas mitigadoras, 
potencializadoras ou compensatórias para esse impacto. 

   

6.2.3 - Comprometimento da paisagem urbana e do 
patrimônio natural e cultural e da ambiência da 
vizinhança 

 x  x  
Tratamento das áreas livres com proposta paisagística a fim de melhorar a ambiência do 
espaço.  x  

6.2.4 - Alterações na qualidade ambiental  x   x 
Apesar da supressão arbórea prevista, é necessário destacar que há previsão para 
expansão das áreas permeáveis no terreno e tratamento das áreas livres com a 
implantação de projeto paisagístico. 

 x  

6.2.5 - Alterações na iluminação e ventilação das 
construções vizinhas  

 x   x 
Por se tratar de impacto de baixa magnitude, não foram definidas medidas mitigadoras, 
potencializadoras ou compensatórias para esse impacto. 
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Grupo de Impacto 

Tipo de 
impacto 

Fase do 
impacto Medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatórias. 

Fase das 
Medidas 

P N PL O/I OC PL O/I OC 

6.2.6 - Alterações na demanda da utilização de 
equipamentos públicos (rede de infraestrutura e serviços 
urbanos) 

 x   x 

Abastecimento de água: 

Adoção de medidas de sensibilização e conscientização quanto ao uso racional da água e 
implementação de dispositivos economizadores, conforme citado no EIV. 

Esgotamento sanitário: 

Deve-se proceder com a ligação do esgoto predial à rede coletora da COPASA. 

Resíduos Sólidos: 

Deverão ser implementadas as medidas propostas no item 6.2.6 e no PGRSE, onde estão 
descritas as recomendações para implantação de sistema de coleta seletiva no 
empreendimento.  

Drenagem pluvial:  

Deverá ser aprovado pela municipalidade e implantado o projeto de ligação de drenagem 
pluvial a fim de garantir o lançamento das águas pluviais de forma a não pressionar o 
sistema coletor existente.  

  x 

 6.2.7 - Alterações nas características de densidade 
populacional e seus impactos de vizinhança 

 x   x 
Por se tratar de impacto de baixa magnitude, não foram definidas medidas mitigadoras, 
potencializadoras ou compensatórias para esse impacto. 

  x 

6.2.9 - Alterações na demanda de utilização dos 
equipamentos públicos e comunitários e áreas de lazer 

 x    
Sugere-se a participação do TJMG no  Programa Adote o Verde ou similar, para garantir a 
adequada manutenção dos equipamentos e contribuir com o município.  

   

6.2.10 - Alterações na dinâmica imobiliária  x    x 
Por se tratar de impacto de baixa magnitude, não foram definidas medidas mitigadoras, 
potencializadoras ou compensatórias para esse impacto. 

  x 

6.2.11 - Alterações no ambiente da vizinhança  x   x 
Por se tratar de impacto de baixa magnitude, não foram definidas medidas mitigadoras, 
potencializadoras ou compensatórias para esse impacto. 

  x 
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Grupo de Impacto 

Tipo de 
impacto 

Fase do 
impacto Medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatórias. 

Fase das 
Medidas 

P N PL O/I OC PL O/I OC 

6.2.12 - Alterações no trafego e na demanda por 
transporte publico  

 x   x 

 Implantação de bicicletário nas áreas internas e externas ao empreendimento, 
incentivando os funcionários e usuários a utilizarem a bicicleta como meio de 
transporte 

 Adotar pontos de apoio a transportes não motorizados (patinetes e bicicletas). 

 Realizar campanhas internas para difundir a importância da carona solidária. 

 Permitir e incentivar a utilização do port cochère do pavimento Térreo da Torre 
Existente acessado pela Av. Afonso Pena para a realização de embarque e 
desembarque de funcionários e visitantes que utilizam os aplicativos, táxis, outros 

 Realizar convênios com os estacionamentos privados no entorno, de modo a que 
os usuários que não puderem estacionar no estacionamento do TJMG tenham 
outras opções além do sistema viário público; 

 Desenvolver projeto de Sinalização Indicativa para distribuição do tráfego nas 
rotas possíveis, aliviando a Av. Afonso Pena e principalmente a interseção da 
mesma com a Rua Muzambinho; 

 

 x x 
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Grupo de Impacto 

Tipo de 
impacto 

Fase do 
impacto Medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatórias. 

Fase das 
Medidas 

P N PL O/I OC PL O/I OC 

6.2.12 - Alterações no trafego e na demanda por 
transporte publico 

 x   x 

 No Ponto 01, sugere-se ajuste na programação semafórica, proporcionando maior 
tempo de verde para as aproximações das Ruas Trifana e Mestre Lucas. Desta 
forma, a capacidade efetiva das mesmas aumentará, melhorando o grau de 
saturação. Por mais que seja necessário reduzir o tempo de verde da Av. Afonso 
Pena, ela possui maior capacidade e acumulação para absorver a demanda; 

 Assim como no Ponto 01,  realizar otimização semafórica para o Ponto 02, 
verificando a viabilidade de se aumentar o tempo de verde da aproximação 
nordeste/retorno, reduzindo o seu grau de saturação, pois é o mais crítico da 
interseção; 

 Para o Ponto 03, sugere-se dar maior tempo de verde à aproximação da Rua 
Muzambinho, pois a mesma terá maior volume no futuro. Assim, a interseção 
operará com maior equilíbrio.  

 No Ponto 04, indica-se a eliminação de estacionamento na Rua Trifana, permitindo 
duas faixas na aproximação da interseção, aumentando sua capacidade efetiva. 
O mesmo deve ser feito na Rua Professor Estêvão Pinto, passando de duas para 
três faixas. Os estacionamentos devem ser suprimidos em 50 m, antes e depois 
da interseção. Após os ajustes, realizar otimização semafórica.  

 Realizar adequação das calçadas adjacentes ao lote do empreendimento, de 
modo que estejam em perfeitas condições de circulação e acessibilidade aos 
pedestres; 

 Ampliação do quadro de horário das linhas de ônibus que atendem a região. 

  x 

6.2.13 - Outros impactos x    x Melhoria nas condições de segurança e iluminação da região    x 

 

 

P = Impacto Positivo          N = Impacto Negativo            PL = Fase de Planejamento      O/I = Fase de Obras e/ou implantação         OC = Fase de Ocupação 
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Anexo 1 – Formulário padrão de dados pessoais da equipe responsável pelo 
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Anexo 3 – Documentação do responsável pelo EIV 
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Anexo 4 – Documentação do terreno 
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Anexo 5 – Documentos do processo de Operação Urbana Simplificada 
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Anexo 6 – Documentos da análise do projeto pelo Conselho de Patrimônio 
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Anexo 7 – Projeto Arquitetônico 
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Anexo 8 – Relatório de Sondagem 
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Anexo 9 – Levantamento topográfico 
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Anexo 10 – Levantamento Arbóreo 



197 

Empreendimento: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG 
Status do EIV: 

 
Roteiro para EIV

 
REIV Relatório de Pendências EIV Indeferimento EIV

 
PLU

 
Atestado Cumprimento PLU Pendências PLU

 
 

 

EIV_Roteiro_TJMG_RV02-190509 

Anexo 11 – Dados da Pesquisa de Contagem Volumétrica (Pesquisa CCV) 
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Anexo 12 – Dados da Pesquisa de contagem de pedestres 
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Anexo 13 – Cadastro da SUDECAP 
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Anexo 14 – Projeto de ligação - Drenagem  
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Anexo 15 – Modelo de questionários utilizados para a pesquisa de percepção 
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Anexo 16 – Material informativo  
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Anexo 17 – Dados dos moradores entrevistados 
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Anexo 18 – Dados dos comerciantes entrevistados  
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Anexo 19 – Dados dos usuários entrevistados  
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Anexo 20 – Dados do representante social 


