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PARTE I - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Plano Urbanístico. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é exigido para a implantação de operações urbanas 

consorciadas conforme estabelecido na Seção V, artigo 33 do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001. O parágrafo 4º do artigo 69 da Lei Municipal nº 7.165/96 reafirma a 

exigência da Lei Federal quanto à elaboração do EIV anteriormente à elaboração das leis específicas 

para operações urbanas consorciadas. 

Quanto ao instrumento urbanístico,  a OUC encontra-se dentre aqueles instituídos pelo Estatuto das 

Cidades, sendo definida como: 

“um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 

municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 

ambiental”.  

 

Da mesma forma, a Operação Urbana Consorciada encontra-se prevista na legislação municipal  - 

Lei 7165/1996 , que institui o Plano Diretor de Belo Horizonte. A legislação municipal define, dentre 

outros, as finalidades e o conteúdo mínimo a constar da OUC, os quais foram observados na proposta 

ora analisada. 

Assim sendo, percebe-se que o Executivo exerceu sua função de coordenador do processo de 

constituição do instrumento, tendo organizado a proposta inicial da operação, fomentado processos 

de discussão com a sociedade sobre assuntos afetos e consolidou os processos de diagramação do 

plano urbanístico, do Estudo de Impacto de Vizinhança e do Estudo de Viabilidade Econômica e 

Financeira, tentando conciliar questões técnicas, legais e expectativas da comunidade.  

Após manifestação do COMPUR a atuação da Administração Municipal será continuada na 

elaboração do Projeto de Lei a ser encaminhado à Câmara de Vereadores, visto que cada Operação 

Urbana Consorciada deve ser instituída por lei específica e, após aprovação destas instâncias, propõe 

constituir o Órgão de Gestão da OUC ACLO. 

O EIV e o plano urbanístico referentes à OUC- ACLO foram executados no âmbito da Secretaria 

Municipal Adjunta de Planejamento Urbano – SMAPU, tendo como Responsáveis Técnicos os 

arquitetos urbanistas Izabel Dias de Oliveira Melo – CAU: A 29.929-4 e Tiago Esteves Gonçalves da 

Costa – CAU A 40.650-3, integrantes da SMAPU. 

Além desta Secretaria, o presente estudo e o plano urbanístico contaram com a participação de 

diversos órgãos licenciadores da administração municipal, direta e indireta, que têm 

responsabilidades sobre a análise quanto à conformidade urbanística e de impactos dos mesmos, a 

saber: Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana – SMARU, Superintendência de 
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Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – 

BHTRANS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, Superintendência de Limpeza 

Urbana – SLU, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – Urbel, Diretoria de Patrimônio 

Cultural da Fundação Municipal de Cultura – DIPC/FMC 

Considerando determinação dos dispositivos legais –federal e municipal, sendo a Operação Urbana 

Consorciada um instrumento urbanístico que tem entre seus elementos fundamentais a participação 

da sociedade no seu processo de elaboração, de implementação e de gestão, a construção coletiva da 

presente proposta se deu ,também,  por meio de amplo processo participativo da sociedade civil 

belorizontina. 

Iniciou ainda no âmbito da OUC Nova BH, substituída pela atual OUC-ACLO , quando em 2012-

2013 foram realizadas pesquisas de percepção ambiental referentes aos Eixos Antônio Carlos/Pedro I  

- pesquisa qualitativa (entrevistas) e quantitativa (aplicação de questionários) e  Leste/Oeste – 

qualitativa (quatro oficinas públicas).  

Alguns dos elementos apurados nestas pesquisas foram considerados no plano urbanístico da OUC – 

ACLO, para a qual foi realizada, também, pesquisa de percepção ambiental junto à população 

envolvida, além de diversos outros eventos de informação, consulta e participação da sociedade civil, 

presenciais e virtuais, oportunizando a discussão demandas e apresentação de propostas. 

Dentre os diversos eventos, constam oficinas públicas – “Diálogos com a Cidade” e “Diálogos com 

os Bairros”,  Debates Regionais em todas as oito regiões contempladas com a OUC ACLO, Campos 

Regionais,  apresentações em Conselhos Setoriais, audiências públicas e consultas por email junto à 

Secretaria Municipal Adjunta de Política Urbana. 

Além destes eventos foram constituídos dois Grupos de Trabalho, criados a partir de demanda 

apresentada por participantes das oficinas de discussão pública. Nestes grupos foram aprofundados 

temas específicos da OUC ACLO envolvendo os “Parâmetros Urbanísticos” e “Instrumentos de 

Gestão”. A participação foi aberta a todos os interessados da sociedade civil, a partir de convite 

formulado pela Secretaria Municipal Adjunta de Política Urbana encaminhado a todos os 

participantes dos eventos realizados anteriormente, envolvendo um público convidado de 2.300 

pessoas. Os encontros aconteceram nas instalações da SMAPU. 

O retorno à sociedade sobre todo o processo de consulta e participação envolvendo a população dos 

diversos setores que compõem os dois eixos estruturantes -  Antônio Carlos/Pedro I   e Leste/Oeste, 

se deu por meio do volume denominado “Pesquisa de Percepção Ambiental” da Operação Urbana 

Consorciada ACLO, disponibilizado no sítio virtual Portal PBH/SMAPU. 

Naquele documento é apresento o resultado da pesquisa de percepção ambiental da OUC ACLO, a 

análise dos resultados e análise geral das propostas recebidas e, em seu Anexo 01, encontra-se 

quadro descritivo  pormenorizando as  804 (oitocentos e quatro) propostas apresentadas, contendo a 

identificação, origem e local da proposta, bem como avaliação da mesma pela SMAPU e informação 

sobre a incorporação ou não ao estudo. 

Os Planos Diretores Regionais do município de Belo Horizonte também foram considerados na 

elaboração do estudo e do plano urbanístico. 
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INTRODUÇÃO         

 

Objetivos e estratégias  

 

Segundo os documentos analisados, o principal objetivo da OUC é “promover o melhor 

aproveitamento da infraestrutura instalada no local, especialmente o sistema de transporte, 

associado à reestruturação urbana no entorno imediato do eixo.” 

A reestruturação pretendida visa incrementar a qualidade ambiental e urbanística da área, prevendo-

se a sua realização a partir de três grandes ações: 

 

1 – Estimular um adensamento orientado preferencialmente aos usuários do transporte 

coletivo, por meio de inserções urbanas com padrões de ocupação diferenciados – novas 

tipologias; 

 2 – Criar e fortalecer centralidades econômicas, sociais e culturais ao longo dos corredores; 

 3 – Implantar intervenções que promovam a melhoria das condições urbanas e ambientais e 

                  da qualidade de vida da população. 

 

Entre as estratégias indicadas para se atingir esses objetivos, a Outorga Onerosa do Direito de 

Construir tem um papel central.   

 

Perímetro 

 

O Plano Diretor de Belo Horizonte define o conteúdo  mínimo a constar das OUCs, o qual foi 

observado na proposta ora analisada e, também,  indica algumas áreas para instituição destas 

operações. O perímetro da OUC Antônio Carlos/ Pedro I – Leste/Oeste baseia-se primordialmente 

nos polígonos indicados pelo Plano Diretor Municipal como OUC Corredor Prioritário para o 

Transporte Coletivo e OUC de Corredor Viário Prioritário. 

A área delimitada para a Operação Urbana Consorciada ACLO é de 30,4 km2. 

A operação constitui-se em dois Eixos. Um formado pelos corredores prioritários para o Transporte 

Coletivo, compostos pelas avenidas Presidente Antônio Carlos e Dom Pedro I. Outro pelos 

corredores viários prioritários formados pelas avenidas dos Andradas, do Contorno, Tereza Cristina e 

pela Via Expressa, denominado Eixo Leste-Oeste. Os dois eixos compreendem uma extensão de 

33km.O perímetro da OUC ACLO envolverá uma população de 301.239 pessoas, residentes em 99 

bairros, localizados em oito regionais administrativas da prefeitura. 
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OUC ACLO 

 

Diagnóstico 

 

Os estudos elaborados iniciam pela apresentação do diagnóstico da área compreendida pelo 

perímetro da operação, abarcando uma gama variada de aspectos, a saber: 

 

1. físicos e bióticos – geológicos, pedológicos (solo), bacias e sub-bacias hidrográficas, 

fragmentos de áreas verdes,microclimas, insolação, qualidade do ar e níveis de ruído; 

 

2. socioeconômicos -   densidade e dinâmica demográfica, composição etária, distribuição de 

renda e desigualdade social, estimativa da população residente em vilas e favelas e em áreas 

com irregularidade fundiárias, índice de vulnerabilidade social, identificação de organizações 

sociais não governamentais, condições de precariedade dos domicílios e a desocupação e 

vacância de imóveis, item considerado de primordial importância para a OUC, visto que se 

defende uma ocupação mais densa das áreas dotadas de infraestrutura, ou que serão 

contempladas pelo projeto, o que irá requerer a potencialização do uso destas edificações; 

 

3. uso e ocupação do solo – avaliação da legislação vigente e dos parâmetros de uso e ocupação 

do solo incidentes na área estudada, análise do parcelamento do solo, do potencial de 

renovação e da dinâmica de transformação da área, dos marcos simbólicos e patrimônio 

cultural,  do déficit habitacional  (apurado 9.709 moradias, sendo 56% para famílias com 

renda de 0 a 3 SM, 18% de 3 a 6 SM) e da oferta de habitação; 

 

4. equipamentos e serviços urbanos – oferta de equipamentos de uso público, abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem pluvial; 

 

5. mobilidade e acessibilidade – estrutura institucional, caracterização do padrão de 

deslocamento (Pesquisa Origem Destino 2012), a hierarquia do sistema viário (os dois 

corredores  eixo norte-sul e leste-oeste, ambos de caráter metropolitano, pois permitem a 

ligação direta entre as áreas dos municípios dos vetores norte - Ribeirão das Neves, 

Vespasiano, Santa Luiza, leste – Contagem e Betim, e oeste - Sabará, passando pela área 

central de Belo Horizonte.), a caracterização do sistema de transportes (com foco no público 

coletivo: ônibus e metrô, e também o não motorizado, por bicicletas, observando-se que na 

área da OUC encontram instaladas nove estações do metrô), caracterização das principais 

articulações e barreiras à circulação existentes, o transporte de cargas e o não motrorizado 

(ciclovias). 

 

O Plano Urbanístico  

 

Estratégia de Uso e Ocupação do Solo 

 

Segundo o estudo, a identificação das áreas no perímetro da OUC ACLO, pelo plano diretor do 

município em 2010, como preferenciais para o desenvolvimento de operação urbana,  retrata a 

constituição de eixos de expansão da centralidade principal do município, atualmente concentrada 

dentro do perímetro da Avenida do Contorno, para algumas das principais ligações da capital mineira 

com sua região metropolitana, as quais conformar-se-ão em centros regionais de maior 

qualificação e relevância  e serão, também, polarizadoras de centros de menor abrangência a se 

ramificarem levando condições melhores de vida à população. 
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O projeto pretende, através da adoção de parâmetros especiais de ocupação e uso do solo, incentivar 

a implantação de atividades concentradoras de população, usuária e trabalhadora, novos 

equipamentos e empresas geradoras de melhor atendimento das pessoas em suas demandas, bem 

como capazes de gerar novos polos de emprego e renda. Concomitantemente, pretende-se ampliar e 

diversificar a população moradora da área da OUC: gerar adensamento populacional por 

meio da oferta de imóveis para famílias de várias faixas de renda e organização social.O conjunto 

dos parâmetros especiais de ocupação e uso do solo conformam os modelos de ocupação propostos 

para a OUC ACLO. Tais modelos de ocupação foram constituídos a partir da justaposição de três 

dimensões principais: o resultado urbanístico desejado, o controle de densidade populacional e a 

viabilidade econômica dos empreendimentos. 

Para alcançar os resultados urbanísticos pretendidos, a Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I - Leste-Oeste trabalhará com tipologias habitacionais, parâmetros urbanísticos e 

padrões de desenho urbano especiais.  

Para o controle de densidade populacional criou-se  dentro do perímetro da OUC “áreas 

preferenciais para adensamento”, onde deverão se concentrar os processos de substituição e de 

renovação das edificações, com mudanças do modelo de ocupação, representadas pelas Quadras 

Praça, Quadras Galeria e Quadras Centrais, consideradas como categorias de reestruturação urbana e 

as “’areas de amortecimento” ,  com adoção dos parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do 

solo das categorias de estruturação urbana e das categorias complementares aprovadas na IV 

Conferência Municipal de Política Urbana, que induzirão a um processo de substituição  menos 

intenso da composição das regiões adjacentes às áreas de adensamento. 

Vislumbra-se, com a instituição destas duas áreas, importante estratégia para o direcionamento 

dos processos de adensamento e de substituição, bem como para maximizar o conceito de função 

social da propriedade, preconizado pelo Estatuto das Cidades, de maneira a otimizar os ganhos 

coletivos a partir de esforços conjuntos de geração de melhorias urbanísticas.  

Assim, o adensamento mais intensivo se concentrará junto aos corredores onde está prevista 

transformação urbana mais efetiva, enquanto a área de amortecimento possibilitará uma transição 

entre a área de adensamento e o interior dos bairros. 

Estão propostos três modelos de ocupação para a área preferencial de adensamento e reestruturação, 

com diferentes parâmetros de uso e ocupação do solo, quais sejam: Quadra Praça, Quadra Galeria e 

Quadra Central. 

No que tange às centralidades propostas, buscam disseminar polaridades econômicas, de lazer e 

atendimento no território de Belo Horizonte, tendo como objetivos da política de desconcentração 

urbana diminuir a dependência da população ao centro principal da cidade – Área Central de Belo 

Horizonte – e proporcionar que as regiões tenham aglomerações de atividades compatíveis com as 

realidades locais, agregando usos diversos, combinados entre aqueles prioritários para  atendimento 

de demandas das comunidades e outros que sejam complementares ao sistema produtivo e de 

prestação de serviços especializados da capital. Ao mesmo tempo, é também objetivo desse plano 

urbanístico qualificar o principal centro da cidade, inserido no Programa Central da OUC, através da 

criação de novos espaços públicos, do tratamento paisagístico da área, da inserção de mobiliário 

urbano e da melhoria dos caminhamentos de pedestres e do incentivo ao uso residencial. 

Considerando o objetivo da OUC ACLO de viabilizar mais gente morando próximo aos corredores 

de transporte coletivo, bem como seu objetivo específico de garantir a diversidade desta ocupação, 

foram definidas políticas para produção de habitação pelo mercado imobiliário, num esforço de 

produzir tipologias adequadas ao público pretendido – usuários de transporte coletivo.  

Segundo os estudos a tipologia incentivada visa induzir efetivamente a produção do mercado 

imobiliário para um produto que atenda aos objetivos da operação, considerando-se que a alteração 

do modelo de ocupação da área é um dos aspectos importantes para a reestruturação urbana 

pretendida a ocorrer complementarmente aos investimentos em infraestrutura. De forma a induzir a 

produção de unidades de mercado popular, foram definidas algumas exigências, tais como a 
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autorização de apenas um banheiro, apenas uma vaga de garagem por unidade habitacional; redução 

de incentivos de potencial construtivo que oneram o preço da unidade final e o custo do condomínio, 

como as áreas de lazer privativas, dentre outras. 

De maneira a dar viabilidade econômica e de projeto ao produto imobiliário pretendido a um preço 

acessível ao público alvo proposto, o estudo também definiu regras especiais para otimizar a 

produção. 

No que concerne aos padrões de desenho urbano, são entendidos como conjuntos de parâmetros de 

desenho urbano específicos para determinada situação, que buscam soluções adequadas para 

diferentes situações do espaço urbano, visando melhorar a relação dos imóveis com o espaço 

público. Para isso são definidos em diferentes escalas, pela lei geral da OUC ACLO pelo plano de 

gestão ou pelo plano de aprovação especial (mais adiante explicitadas). O estudo apresenta quadros 

resumos dos parâmetros urbanísticos e padrões de desenho urbano. 

Com o objetivo de estimular e induzir a ocupação das áreas vazias e subutilizadas no perímetro da 

OUC ACLO são propostos a utilização de outros instrumentos urbanísticos como o IPTU 

Progressivo no Tempo e Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios. Propõe-se, também, 

adoção de estratégias para regularização de imóveis, aproveitamento de edificações existentes 

subaproveitadas, assim como possibilidade de uso do espaço aéreo sobre os corredores principais e a 

linha de metrô. 

Como estratégias para melhor aproveitamento de edificações existentes pretende-se criar alternativas 

para se promover a adaptação de prédios ociosos na área de OUC a partir da utilização de parâmetros 

urbanísticos especiais para a realização de retrofit. A lei que regulamentar a operação urbana deverá 

abarcar em sua regulamentação critérios para resguardar a qualidade das adaptações dos edifícios e 

para possibilitar seu melhor uso. 

 

A Política Habitacional 

 

A política habitacional proposta para a área da OUC ACLO, segundo o estudo, tem como objetivo 

alcançar um maior adensamento populacional por meio do incentivo de produção de habitações para 

públicos diversos, com ênfase nos usuários de transporte coletivo e na garantia do direito à moradia 

em uma área em processo de reestruturação e provável valorização imobiliária. A intenção é criar a 

possibilidade de pessoas de diversas composições familiares acessarem moradia em 

centralidade qualificada do município, aproveitando melhor os terrenos ao longo do corredor. 

Para tanto foram elencados alguns pressupostos e definidas as diretrizes gerais, dentre as quais se 

destacam: estímulo à produção de tipologias habitacionais de mercado ou públicas para diversas 

composições familiares, em relação à faixa de renda, faixa etária e número de entes; promoção do 

acesso democrático à terra urbana através da produção de unidades habitacionais de interesse social, 

para aluguel social (inovação inserida na OUC ACLO como projeto piloto para a política urbana no 

município, mais adiante detalhada), possibilitando assim o atendimento às demandas locacionais 

diversas; estabelecimento de condições para implementar o aluguel social que inclui a definição de 

público a ser atendido, a forma de administração dos condomínios, a decisão sobre as tipologias 

construtivas, entre outras medidas necessárias ao funcionamento desta opção de moradia, em 

consonância com os demais planos e ações da política municipal de habitação; garantia da 

manutenção de parâmetros urbanísticos das AEIS-1 e AEIS-2, determinadas pelo Plano Diretor, 

prevalecendo sobre os parâmetros mais restritivos da OUC, exceto o cumprimento de percentual 

mínimo de área fruição pública e via interna de uso público nos casos determinados neste plano 

urbanístico; garantia da vitalidade da região em todas as horas do dia, através da complementaridade 

dos usos residencial e não residencial, dentre outras. 

O estudo contempla, ainda, a produção habitacional e intervenções em assentamentos com 

irregularidade fundiária.  
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A produção habitacional proposta para a OUC-ACLO será realizada por iniciativa do Executivo, 

através de uma produção pública ou em parceria com o urbanizador social, entendido como os 

agentes privados envolvidos de modo articulado e cooperativo com o Poder Público nessa produção. 

O estudo especifica a condição de urbanizador social para a produção habitacional, quais sejam: 1. 

Empreendedor imobiliário: estão previstas a tipologia livre e a tipologia incentivada, 

sendo que para esta tipologia estará resguardado 50% do estoque de potencial construtivo disponível. 

E caso a iniciativa privada atue na produção de habitação de interesse social poderão ser empregados 

recursos de financiamento público ou outros incentivos como acesso ao terreno, 

isenção ou desconto na outorga onerosa do direito de construir e conversão diferenciada do CEPAC 

em metros quadrados de construção; 2. Produção pública: será priorizada a política de aluguel social 

para acesso à moradia, sendo os imóveis, neste caso, mantidos como de propriedade pública; 3. 

Entidades/Cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, 

organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis: serão utilizados 

recursos de financiamento público e apoio à produção através de acesso a terrenos, assistência 

técnica, construtiva e jurídica. 

Além dessa prioridade, prevê-se a  produção de unidades habitacionais para reassentamento, de 

modo a garantir a permanência das famílias dentro do perímetro da OUC ACLO. 

Quanto às intervenções em vilas e favelas, são apresentados os desafios a serem enfrentados na 

OUC, quais sejam: manter a população residente nos locais de melhorias urbanísticas e promover a 

qualificação dessas áreas em pertinência com seus planos globais específicos – PGEs, privilegiando 

as intervenções que sejam de melhoria da conexão dos assentamentos de baixa renda com os 

corredores principais de transporte coletivo. 

As estratégias principais apresentadas para equacionar os desafios de produzir habitação de interesse 

social e para qualificar os assentamentos com irregularidade fundiária no perímetro da OUC ACLO, 

são: a constituição de um banco de imóveis bem localizados com recursos da operação, sobretudo 

formado antes do processo de valorização fundiária; a adoção de programa de aluguel social que 

abrange tanto a construção de novas unidades quanto a adaptação de imóveis existentes; a produção 

pública para reassentamento; incentivos à produção de empreendimentos pelas entidades ligadas às 

questões de moradia e pela iniciativa privada; intervenções em vilas e favelas e loteamentos 

irregulares de baixa renda, além do incentivo à adoção de tipologia construtiva que favoreça menores 

valores de produção das unidades habitacionais. 

Em cada leilão de CEPAC será destinado  compulsoriamente 14% dos recursos arrecadados para a 

formação do banco de imóveis e 26% para a política habitacional da OUC.  

O valor destinado ao banco de imóveis poderá ser reduzido de 14% para 10% e o valor destinado às 

ações de melhoria das condições habitacionais e produção de moradia poderá ser reduzido de 26% 

para 20% dos recursos arrecadados por CEPAC nos casos em que a adesão à operação seja muito 

baixo, a ponto de inviabilizar a concretização de obras de caráter estruturante para os programas 

envolvidos nos planos de gestão.  

Manter-se-á a referência de 26% do montante financeiro adquirido com os títulos urbanísticos para 

produção de habitação para famílias de baixa renda e intervenções em assentamentos com 

irregularidade fundiária , posto ser este o cenário mais provável a se formar.  

Os 26% dos recursos serão assim distribuídos: 15% serão destinados para a construção ou aquisição 

e reforma de unidades habitacionais destinadas para o aluguel social e os 11% serão destinados para 

outras finalidades tais como: a) elaboração de planos de intervenções em vilas e favelas e 

assentamentos irregulares; b) obras de qualificação em vilas e favelas e assentamentos irregulares; c) 

recurso adicional para aluguel social; d) desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e 

complementares para produção de HIS por entidades; e) recurso adicional por unidade habitacional 

com tipologia especial destinada a interesse social por entidades ou iniciativa privada, entre outras 

ações. 
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Ressalta-se que a distribuição de montantes dentro dos 11% a serem gastos com cada finalidade 

serão decididos pelo grupo gestor geral da OUC ACLO, com base em estudos específicos, gerados 

pelo plano de gestão preparado para a execução dos programas que compõem a OUC, mais adiante 

explicitados.  Será de responsabilidade do fórum de vilas e favelas ou do CMH a definição de como 

serão empregados os recursos decididos pelo grupo gestor. 

Entretanto, os recursos para reassentamentos ou para indenizações derivados da necessidade de  

desapropriações para implantação de obras previstas no escopo da OUC ACLO, estão garantidos no 

orçamento de cada obra.  

A proposta inovadora do Aluguel Social é apresentada como a política habitacional de interesse 

social prioritária para a OUC ACLO, cujos recursos destinados, tanto para aquisição, quanto 

construção dos imóveis são provenientes do CEPAC (mais adiante especificado) e, também, de 

contrapartidas obtidas a partir de planos de aprovação especial.  

São objetivos específicos para a política de aluguel social: a) Viabilizar a efetiva permanência de 

pessoas de baixa renda que residem na área da operação e são mais vulneráveis aos impactos de 

expulsão indireta, ocasionados pela valorização dos imóveis; b) Contribuir para redução do déficit 

habitacional do município; c) Influir no mercado de aluguéis, com políticas indiretas e diretas do 

aumento do custo de locação dos imóveis na área da OUC. 

A definição do público dos beneficiários a serem atendidos pela produção pública de HIS para 

aluguel social deverá ser realizada pelo Conselho Municipal de Habitação que deve priorizar 

moradores locatários do entorno do imóvel onde a habitação for implantada, atendendo 

prioritariamente idosos, estudantes, pessoas com deficiência, entre outros grupos que tenham menor 

capacidade financeira de acessar imóveis na área da OUC. 

Por fim, de modo a viabilizar a sustentabilidade dos comércios locais, deverão ser produzidas 

unidades não residenciais para aluguel social para comércio de pequeno porte para empreendedores 

de baixa renda e aqueles que desenvolvem suas atividades como microempreendedor individual. 

O estudo prevê que o modelo de gestão dos condomínios destinados ao aluguel social será definido a 

partir de discussões do Conselho Municipal de Habitação. Para custeio da manutenção 

e administração dos condomínios poderão ser utilizados recursos do fundo financeiro da OUC 

concomitantemente ao funcionamento de mecanismo que foi denominado “subsídio cruzado”. 

Para se estabelecer o subsídio cruzado entre as unidades habitacionais, o estudo propõe que a adoção 

da composição dos condomínios por famílias seja feita dentro das seguintes porcentagens: 20% dos 

usuários com renda entre 6 e 10 salários mínimos, subsidiando o aluguel dos 50% destinados a 

população de 0 a 3 salários mínimos e os 30% destinados a famílias com renda de 3 a 6 salários 

mínimos, sendo o aluguel sempre proporcional à renda, como explicitado. E para garantir que esses 

recursos destinados exclusivamente ao aluguel social (15%) sejam distribuídos por toda a extensão 

da operação urbana, no mínimo 30% do montante deverá ser destinado para a produção habitacional 

na área do abrangida pelo plano de gestão em vigência, garantidas, no mínimo, 80 unidades ou o que 

for maior. A localização das demais unidades a serem produzidas com o restante dos recursos será 

definida pelo Conselho Municipal de Habitação, considerando diretrizes da OUC e da Política 

Habitacional do Município.  

O recurso arrecadado na gestão do aluguel social de todas as faixas de renda deverá ser depositado 

no fundo da OUC e ser destinado para a manutenção e a administração dos edifícios, de forma a 

obter a sustentabilidade econômica do empreendimento. 

 

O Patrimônio Cultural 

 

O limite da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste/Oeste abrange uma 

extensa área com interesse cultural, principalmente concentrada na região mais central do Município 

de Belo Horizonte, sendo considerado pelo estudo o preceito de preservação de Patrimônio Cultural, 
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além de uma série de incentivos e estratégias visando permitir a sua valorização, ampliando a relação 

do patrimônio construído com o espaço urbano da cidade. 

A proposta da OUC considera os conceitos e estratégias de proteção definidos pela Diretoria de 

Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura (DIPC-FMC). 

Estão indicadas intervenções na escala da cidade, dos Conjuntos Urbanos e ADEs, das quadras, 

sendo para a escala dos imóveis tombados indicada a implementação de instrumentos como a 

Transferência do Direito de Construir e a destinação de recursos para a restauração de bens tombados 

ou indicados para tombamento, cujas regras serão definidas a posteriori, seguindo-se diretrizes 

estabelecidas pelo presente estudo. 

Os recursos destinados às estratégias de Patrimônio Cultural poderão ser aplicados também em ações 

diversas, tais como a elaboração de planos e projetos de requalificação urbanística e realização das 

obras necessárias, assim como para a restauração de imóveis, realização de concursos públicos de 

arquitetura e ações relativas à Educação Urbana com foco no Patrimônio 

Histórico Cultural, além de ações de preservação das atividades referências ou ambiências urbanas 

identificadas no âmbito da Leitura Comunitária de Referências Locais, conforme Plano de Gestão 

respectivo, visando a sustentabilidade cultural das regiões.  

 

Estrutura Urbano Ambiental 

 

A Estrutura Ambiental definida no estudo tem como objetivo a valorização das potencialidades de 

cada região da OUC, visando contribuir para o aumento das áreas verdes e melhorar em quantidade e 

qualidade os espaços de uso público. 

Por meio da requalificação ambiental de vias e espaços estratégicos pretende-se tornar ambientes 

mais agradáveis com maior conforto e acessibilidade a todos os moradores e usuários da área da 

OUC ACLO. 

Serão incentivadas, e em alguns casos exigidas, práticas sustentáveis nas tipologias de uso e  

ocupação do solo, tais como: maiores taxas de permeabilidade do solo; utilização de energia 

renovável e reuso da água nas novas edificações; maior retenção das águas pluviais do que o 

preconizado na lei vigente, entre outras iniciativas. 

As exigências em relação a melhores práticas construtivas deverão ser organizadas no escopo 

da Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Empreendimentos promovida pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, estando prevista a obrigatoriedade para empreendimentos nas Quadras 

de Adensamento. O Selo BH Sustentável é concedido aos empreendimentos públicos e 

privados, novos ou em funcionamento, que adotarem tecnologias e ações que contribuam 

para tornar seus processos produtivos mais eficientes. A adoção do Selo Verde será obrigatória para 

todos os empreendimentos que ultrapassarem o coeficiente de aproveitamento básico nas áreas de 

adensamento. 

Também serão incentivadas ações com o objetivo de integrar melhor o crescimento urbano com 

questões ambientais mais amplas, tais como: maior disponibilidade de áreas verdes por habitante, 

diretrizes de não canalização de córregos e despoluição de cursos d’água, coleta seletiva de resíduos, 

entre outras. 

Para as políticas específicas para atuação em cada um desses temas estão previstas intervenções 

como a Rede de Áreas Verdes, que se trata de um conjunto de áreas verdes compreendido por 

parques urbanos, praças e quadras praças, interligados por vias que receberão tratamento 

paisagístico/arbóreo – as conexões ambientais.  

Estas serão efetivadas por um conjunto intervenções em vias estratégicas que cumprem 

prioritariamente a função de melhorar a qualidade ambiental dos espaços de integração com os 

corredores de transporte coletivo, as centralidades, as praças e os parques urbanos, possibilitando 

maior área verde, segurança e conforto aos usuários desses espaços. As conexões possuem o 

atributo de reestruturação viária focada no pedestre.  
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Quanto aos resíduos sólidos a proposta de atuação da OUC ACLO consiste em reforçar as iniciativas 

da política municipal de, dentre as quais se destacam: o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos Urbano, em fase de elaboração. Essa ação visa atender ao disposto na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – Lei Nº 12.305 de 02/08/2010, regulamentada pelo Decreto Nº 7.404 de 

23/12/2010, da Lei de Saneamento Nº 11.445/2007, da Lei Estadual Nº 18.031/2009, com especial 

ênfase na questão da sustentabilidade econômica  e ambiental, bem como na inclusão social. 

Prevê-se, para a lei da OUC, exigência dos novos empreendimentos instalem contentores de 

resíduos sólidos na via pública, tendo em vista a ausência de exigência no Código de Posturas 

e a relevância desse mobiliário urbano. 

O Plano Urbanístico propõe diretrizes e estratégias para o planejamento da coleta domiciliar de 

resíduos, da limpeza de vias, coleta de entulho da construção civil, incluindo a ampliação de 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) . 

Está prevista a ampliação da coleta seletiva domiciliar  na área da OUC ACLO, visando assegurar 

que todos os bairros ali inseridos passem a contar com esta coleta porta a porta. O estudo indica, 

também, a continuidade e ampliação do número de associações e cooperativas de triagem, forma de 

se assegurar a inclusão social dos catadores. 

Está contemplado também no estudo o incremento da coleta seletiva de resíduos da construção civil 

(entulhos). 

Quanto aos recursos hídricos e drenagem urbana o estudo foca principalmente na qualidade 

ambiental dos fundos de vale, nas adequadas condições da drenagem urbana em eventos críticos e no 

controle das inundações.  

Entende-se que as propostas de parques incorporam o gerenciamento dos recursos hídricos 

juntamente com a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Além disso, as tipologias de uso e 

ocupação definidas para a área da OUC indicam parâmetros urbanísticos e exigências de métodos 

construtivos (taxa de permeabilidade, caixa de captação, trincheira de infiltração etc.), visando 

atenuar o impacto do lançamento das águas pluviais no sistema de drenagem da cidade. 

Por outro lado, prevê-se a necessidade de serem adotadas medidas estruturantes, como por exemplo, 

a implantação de bacias de detenção para a solução ou mitigação dos efeitos de enchentes e 

inundações, no sistema de macrodrenagem. 

É considerada como premissa básica a ser adotada neste tipo de intervenção, a busca de alternativas 

para inserção dessas estruturas na paisagem urbana de forma menos impactante. 

Como exemplo deste tipo de proposta, na área da OUC, destaca-se a bacia de detenção do Calafate, 

obra projetada para atenuar o pico de cheia do Ribeirão Arrudas, que já receberá infraestrutura de 

parque urbano, visando à requalificação ambiental e urbanística da região e à criação de áreas verdes 

de uso público para a população em geral. Também na área da OUC estão previstas a implantação de 

outras duas bacias de detenção (a Bacia do Brejinho e a Bacia do Córrego Lareira), ambas com a 

mesma conotação de inserção do curso d’água e da obra de controle hidráulica na paisagem urbana 

de modo ambientalmente mais harmônico. Solução para as áreas inundáveis do Córrego Carneiros no 

Bairro Camargos também se baseiam em bacias de detenção. 

O saneamento dos cursos d’águas existentes, canalizados ou não canalizados, na área da OUC é 

premissa básica de sua estrutura urbano-ambiental. Desse modo, medidas deverão ser adotadas para 

garantir a despoluição dos mesmos, através da implementação e intensificação de programas 

que visam a e retirada de lançamentos de esgoto, possibilitando a conexão com os interceptadores 

para que sejam tratados nas ETEs que atendem o município. Entretanto, tais intervenções estarão sob 

a responsabilidade do Estado, a cargo da COPASA MG. 

Foram também considerados no Plano Urbanístico os riscos ambientais associados às áreas de risco 

de inundações e/ou erosão de encostas, sendo estes mais evidentes nas ZEIS situadas na área da 

OUC. Entretanto, o risco de inundações é um problema significativo no território da OUC, assim 

como no restante do município. 
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Para tanto, considerando a necessidade de gerenciamento das situações de risco de inundações 

algumas estratégias foram consideradas no plano urbanístico da OUC. As grandes manchas de 

inundação, associadas aos fundos de vale com cursos d’água em leito natural são, em alguns casos, 

alvo de zoneamento ambiental e de implantação de bacias de detenção.  

As bacias de detenção, são obras já inseridas no planejamento da drenagem urbana do município 

antes mesmo dos estudos da OUC se iniciarem. A essas bacias foram acrescentadas intervenções que 

buscam a melhor inserção paisagística de tais estruturas na paisagem urbana e no contexto de fundo 

de vale com curso d’água em leito natural onde se encontram. 

 

Mobilidade e Acessibilidade 

 

Importantes aspectos tornam as questões de mobilidade e acessibilidade essenciais para a Operação 

Urbana Consorciada, visto que em seu perímetro encontram-se diversos elementos que colocam a 

questão do transporte em primeiro plano: a presença da linha de metrô na parte central do eixo leste-

oeste e o sistema de ônibus de alto desempenho (BRT – Bus Rapid Transit, ou Transporte Rápido 

por Ônibus) recentemente implantado ao longo de todo o eixo norte-sul assim como os eixos viários 

estruturantes formados pela Via Expressa, Av. Tereza Cristina, Av. do Contorno e Av. dos Andradas 

(no sentido leste-oeste) e pelas avenidas Presidente Antônio Carlos e Dom Pedro I (no sentido norte-

sul).  

Há de se considerar, também, que nestes eixos há  inconvenientes para os deslocamentos das pessoas 

e dos bens, sendo o principal deles o forte caráter de barreira formado pelos eixos viários, (agravado, 

no eixo leste-oeste pela ferrovia e pelo curso d’água), a falta de qualidade urbanística dos espaços de 

entorno das estações e a precariedade das infraestruturas de circulação de pedestres em algumas 

áreas, inclusive nos acessos à maior parte das estações de metrô. 

Quanto à mobilidade e à acessibilidade, percebe-se que o plano urbanístico apresenta propostas que 

buscam reduzir o caráter de barreira dos eixos, promover e estimular o uso de meios de transporte 

não motorizados e coletivos, levando-se em consideração as Políticas Municipais e a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012).  

Com base na disponibilidade de capacidade futura dos corredores viários e do transporte coletivo, 

estão propostos maiores adensamentos populacionais no entorno das estações de metrô e BRT, 

buscando estimular seu uso, assim como promover a criação ou o desenvolvimento de centralidades 

nessas áreas. 

O Plano Urbanístico prevê diversas intervenções direcionadas à mobilidade, acessibilidade, 

circulação e transporte. Neste sentido, estão programadas intervenções na área da OUC visando 

promover e facilitar os deslocamentos a pé, com melhorias nas condições de circulação de pedestres 

(focadas principalmente nas centralidades e nos acessos às estações de metrô e BRT), com a redução 

nas distâncias de deslocamento e com melhorias na infraestrutura e na ambiência dos espaços de 

pedestres. 

Para a redução das distâncias dos deslocamentos o plano prevê as seguintes estratégias: criação de 

novas centralidades; aberturas de novos eixos de circulação de pedestres, com atravessamento de 

quadras e a criação de novas travessias para pedestres sobre os eixos viários, de forma a reduzir seu 

caráter de barreira. 

Com relação às melhorias nas calçadas, propõe-se a criação de uma rede de vias com tratamento 

especial. As intervenções propostas são voltadas para o aumento da qualidade do deslocamento 

pavimento estável e uniforme, faixas de mobiliário urbano e ajardinamento, além de travessias 

elevadas nos pontos de maior circulação. 

A proposta inclui, além de alargamentos e melhorias nas calçadas, também melhorias paisagísticas e 

ampliação da arborização de todos os eixos da rede. Assim, além de intervenções para a mobilidade 

dos pedestres, também se tratam de ações de cunho ambiental, com a criação das Conexões 

Ambientais – corredores verdes. 
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Para as interseções viárias de grande porte prevê-se tratamento urbanístico para melhorias nas 

condições de travessia dos pedestres, sejam essas em nível ou desnível. 

Nas centralidades, os usos não residenciais voltados para as ruas e para os espaços de circulação de 

pedestres contribuirão para a vitalidade destes lugares, melhorando a ambiência e as condições de 

segurança local, incentivando, assim, a circulação a pé. 

Considerando o grande potencial cicloviário proporcionado pela topografia favorável da área 

da OUC, aliado às diretrizes de incremento do uso da bicicleta, o Plano Urbanístico propõe a criação 

de uma ampla rede cicloviária, previstas em todos os doze Programas de Intervenção programados 

para OUC ACLO, além da previsão de se implantar  paraciclos e bicicletários, bem como a criação 

de um sistema de empréstimo ou aluguel de bicicletas públicas. 

Percebe-se que o foco principal da rede cicloviária estará nas estações de metrô e de BRT, nas 

centralidades e nos equipamentos de uso público e nos parques, existentes e propostos. 

O Plano considerou, ainda, diversas intervenções da OUC para o transporte coletivo, tais como a 

criação de dois novos corredores de transporte coletivo nas bordas leste e oeste, ao longo do Ribeirão 

Arrudas e na Via Expressa até Contagem; construção de vinte seis estações de transporte coletivo e 

dois terminais de integração nos novos corredores a serem criados; construção de duas estações de 

integração metrô-ônibus (Calafate e Santa Tereza); implantação de novas faixas exclusivas de ônibus 

e vias exclusivas de ônibus nas bordas leste e oeste; a construção de áreas de apoio para bicicletas 

nas estações de transporte coletivo, visando a integração modal e a requalificação urbana nas 

estações e pontos de embarque, com sinalização indicativa do entorno direcionando o usuário ao 

sistema, conforme previsão e detalhamento das intervenções descritas no Plano Urbanístico. 

Estão previstas, também, intervenções visando a reestruturação viária na área da OUC, considerando 

tanto a alteração dos padrões de uso das vias, quanto seu alargamento, com prioridade para a 

melhoria das calçadas e a implantação de ciclovias.  

A melhoria das condições de circulação do tráfego geral, cuja infraestrutura é majoritariamente 

utilizada pelo transporte individual motorizado, não foi considerada como uma prioridade pelo Plano 

Urbanístico da OUC. 

 

Equipamentos Públicos e Comunitários 

 

A proposta de equipamentos públicos na OUC ACLO foi construída pautada no seguinte tripé:  

1) demanda quantitativa de equipamentos, considerando-se o acréscimo populacional esperado e a 

demanda reprimida existente na área; 2) a distribuição territorial dos equipamentos, com foco na 

conformação de unidades de vizinhança qualificada; 3) estratégias de gestão dos recursos para 

garantia do atendimento à situação real no momento de implantação destes equipamentos. 

Segundo o estudo, a quantificação dos de equipamentos públicos a serem implantados na área da 

OUC foi construída de forma a garantir compulsoriamente os equipamentos básicos de educação e 

saúde proporcional ao adensamento esperado, abrindo-se a possibilidade de acréscimo de recurso 

para outros equipamentos complementares ou relacionados a políticas sociais, considerando-se a 

demanda avaliada no momento de implantação da OUC.  

A destinação de recurso para equipamentos na área da OUC ACLO está prevista da seguinte forma: - 

Destinação compulsória de recurso, a cada leilão de CEPAC, para financiar a implantação de 

equipamentos públicos; - Destinação de 14% dos recursos arrecadados em cada leilão de CEPAC 

para compra de terrenos em qualquer área da Operação (Banco de Terras); - Destinação adicional de 

recurso da OUC para equipamentos a serem definidos nos Planos de Gestão de acordo com a 

demanda de cada Programa no momento de implantação, a depender de priorização pelo Grupo 

Gestor Geral da OUC dentre as demais demandas de cada Programa; - Inclusão como Projeto 

Prioritário de alguns Programas de equipamentos públicos específicos, com destinação compulsória 

de recursos, a saber: Centro Cultural da Lagoinha (Casa da Loba), Equipamento Sócio Cultural 
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Cachoeirinha, Estações de Integração de Transporte Coletivo de Santa Tereza e Carlos Prates, 

Estações de Integração de Transporte Coletivo dos Corredores de Transporte Leste-Oeste. 

Foram pensadas estratégias na Gestão da OUC, inclusive, em relação a equipamentos públicos e 

comunitários. Neste sentido, antes do início de cada etapa da OUC ACLO deverá ser desenvolvido o 

Plano de Gestão do Programa, com ênfase na realização em cada território das intenções e regras 

gerais apresentadas na Lei da Operação Urbana. Sob a ótica das especificidades do território, o Plano 

de Gestão deve abranger o detalhamento dos projetos e ações em discussão com a comunidade da 

área, incluindo o levantamento de demandas locais e alternativas locacionais para Equipamentos 

Públicos e Comunitários, considerando-se demanda reprimida e a previsão de demanda adicional. 

 

Instrumentos 

 

Especificamente quanto aos instrumentos de Política Urbana a serem aplicados na regulamentação da 

OUC ACLO, destaca-se a Outorga Onerosa do Direito de Construir, cuja aplicação se dará por meio 

da comercialização dos Certificados de Potenciais Adicionais de Construção (CEPACs), aplicável às 

áreas onde houver Plano de Gestão vigente à época ou através da aplicação da OODC clássica em 

áreas sem Plano de Gestão vigente. 

Na área da OUC ACLO, prevê-se a aplicação da OODC regida por regulamentação própria da 

Operação Urbana, tendo como uma possibilidade o pagamento através de contrapartidas não 

financeiras, através de obras que atendam diretrizes da OUC. 

Especificamente sobre os Certificados de Potenciais Adicionais de Construção, estes foram 

instituídos pelo artigo 34 do Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257/2001, sendo o principal 

instrumento atrelado às Operações Urbanas Consorciadas. 

Basicamente, o CEPAC é um título imobiliário lastreado pela Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM, que garante a arrecadação antecipada dos valores destinados às obras de transformação de 

determinada área de uma cidade, sendo comercializados através de leilões públicos na Bolsa de 

Valores.  

O CEPAC equivale a um valor a ser cobrado por metro quadrado adicional para determinada área da 

OUC, valor que será responsável pelo custeio das obras prioritárias da OUC. Financiarão as obras de 

infraestrutura do local, como também, no caso específico da OUC ACLO, financiarão obras em 

outros Planos de Gestão da OUC, mediante destinação de parte dos recursos de áreas com grande 

potencial de arrecadação para áreas com maior demanda de investimento e menos viabilidade de 

arrecadação. 

Outros instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto das Cidades e, também, no Plano Diretor de 

Belo Horizonte serão aplicados na OUC ACLO, a saber: Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios, proposto aos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados que estejam 

inseridos na área da operação urbana.  

Prevê-se a aplicação em conjunto com o IPTU Progressivo no Tempo e a Desapropriação com títulos 

da dívida pública, objetivando fazer valer o cumprimento da função social da propriedade nas áreas 

da OUC ACLO, diretriz preconizada pelo Estatuto das Cidades. 

Inclui-se, ainda, a previsão dos instrumentos Consórcio Imobiliário, Direito de Preempção, 

Transferência do Direito de Construir e a Contribuição de Melhoria, este último previsto na 

Constituição Federal. 

O Plano Urbanístico considera a necessidade de se prever áreas para reordenamento fundiário, nas 

quais os registros imobiliários dos terrenos poderão ser objeto de unificação para posterior 

parcelamento, associado à implantação de projetos de qualificação urbanística. 

Especificamente na área da OUC ACLO, propõe-se a implantação do instrumento no programa de 

qualificação do entorno da Estação Vilarinho, em especial a área do Bairro Xodó-Marize, por se 

tratar de grande área não parcelada. O reordenamento fundiário na área da OUC ACLO será previsto 

pelo plano de gestão ou por um plano de aprovação especial.  
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A aplicação dos instrumentos previstos para a OUC ACLO encontra-se detalhada no Plano 

Urbanístico. 

 

Gestão da Operação Urbana 

 

A gestão da operação urbana tem papel estratégico para se garantir a implementação dos objetivos 

previstos para a área, a coerência das ações, bem como o atendimento e aproximação das realidades 

locais. Assim, foram propostos instrumentos, estratégias e instâncias em diferentes escalas de gestão, 

para se garantir o compartilhamento das decisões e o monitoramento das ações com a sociedade 

civil. 

Neste sentido, percebe-se que um dos grandes desafios da operação é definir estratégias diversas de 

implantação das alterações espaciais e de gestão da implementação dos empreendimentos públicos e 

privados que permitam a necessária aproximação de questões e especificidades locais sem perder as 

questões estratégicas para a cidade, além de possibilitar canais efetivos de interlocução que viabilize 

o debate real e amplo dos diferentes grupos, escalas e culturas da cidade. 

O Plano Urbanístico define estratégias de planejamento, regulamentação e gestão da OUC ACLO 

considerando os diferentes níveis de abrangência espacial, tais como o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da RMBH, o Plano Diretor Municipal, os Planos Diretores Regionais 

(PDRs), o próprio Plano Urbanístico para a área OUC ACLO. 

Especificamente para o perímetro da operação consorciada, estão previstos o Plano de Gestão, 

Planos de Aprovação Especial, além da Legislação específica a ser instituída. 

Para esta legislação o estudo em análise propõe o conteúdo mínimo a ser observado na sua 

estruturação. 

As estratégias de planejamento, regulamentação e gestão estão definidas no estudo e guardam 

relação com cada instrumento de planejamento e respectiva abrangência espacial, bem como com os 

Programas e projetos considerados. Estão previstos, também, instrumentos de monitoramento.  

Quanto ao Plano de Gestão poderá abranger um ou mais dos doze programas que compõem a OUC 

ACLO. Sua função é constituir estratégias de aplicação das determinações contidas na lei que 

instituir a OUC ACLO, baseadas neste plano urbanístico, em uma escala local. 

Visa garantir a sustentabilidade da região que abarca em todos os níveis, com estratégias que 

reconheçam e reforcem a diversidade das formas de apropriação da cidade, sob a ótica social, 

cultural e econômica. 

Este instrumento será organizado pelo órgão de gestão da OUC ACLO (a ser criado pelo Executivo). 

Prevê-se sua elaboração de forma compartilhada com a sociedade civil, sobretudo por meio dos 

grupos gestores geral e locais, bem como com a participação de conselhos de política pública. O 

resultado dos planos de gestão deverá ser submetido à avaliação e aprovação deste Conselho 

Municipal de Política Urbana – COMPUR. 

O conteúdo mínimo do Plano de Gestão encontra-se sugerido no Plano Urbanístico. 

Da mesma forma encontra-se definida a escolha dos primeiros planos a serem elaborados, partindo-

se da necessidade em se fomentar o desenvolvimento de áreas com melhor infraestrutura para a 

apropriação mais intensiva do solo ser segura e sem geração de possibilidade de saturação do tecido 

urbano local.  

Assim os primeiros programas a serem viabilizados a partir de planos de gestão da OUC ACLO 

serão desenvolvidos sobre regiões que possuem boa capacidade de suporte da estrutura urbana e que 

podem gerar saldo entre a arrecadação de recursos e os gastos com obras de qualificação previstas 

neste plano urbanístico. A intenção é que esse saldo gerado possa ser empregado em outras regiões 

com menor potencial de investimentos privados. 

Seguindo-se este critério foram escolhidos três programas prioritários: Programa Diversificação 

Centro /Barro Preto; Programa Corredor Cultural da Lagoinha e o Programa Corredor Verde Parque 

Lagoa do Nado e Parque Lareira. 
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O Plano de Aprovação Especial O plano de aprovação especial deve abranger terrenos, geralmente, 

de maiores dimensões, partes de quadra ou quadras inteiras fora dos planos de gestão vigentes.  A 

implantação de um projeto por plano de aprovação especial apenas será viabilizada a partir da 

configuração do interesse público no empreendimento e segundo análises feitas sob a ótica social, 

cultural e econômica. 

Este instrumento também será organizado pelo órgão de gestão da OUC ACLO e elaborado de forma 

compartilhada com a sociedade civil. 

O Plano Urbanístico prevê, ainda, a figura dos Agentes de Gestão, em conformidade com as 

diretrizes emanadas pelo Estatuto das Cidades no que concerne à participação da sociedade civil na 

gestão das OUCs. 

Assim, a proposta de gestão compartilhada encontra-se estruturada em três escalas, as quais 

correspondem a uma entidade coordenadora da OUC e dois fóruns consultivos e decisórios 

qualificados: um fórum geral, com atribuições sobre questões estratégicas contidas no plano 

urbanístico na escala da cidade, e os fóruns locais, com responsabilidades em relação aos impactos 

das transformações urbanísticas na escala dos bairros.  

Uma quarta escala de gestão é indicada, não como um mecanismo específico do instrumento de 

atuação concertada, mas como a ele complementar e subsidiário. São os conselhos de política pública 

que agirão segundo suas atribuições no contexto da OUC.  

A composição dos fóruns de gestão compartilhada da operação, em ambas as escalas – geral e local, 

deve ser feita assegurando-se que seja promovido caráter coletivo da representação. Os membros a 

serem eleitos para compor os grupos gestores devem estar ligados a associações ou a outras 

entidades de caráter coletivo ligadas ao objetivo da representação. 

As atribuições dos organismos de gestão, bem como a forma como devem atuar em relação a cada 

uma delas foram definidas, estando detalhadas no Plano Urbanístico. Foram consideradas cinco 

maneiras de participação, de influência dos diferentes agentes nos processos de construção e de 

decisão de componentes para desenvolvimento da OUC ACLO, a saber: 1- Consultivo; 2- Indicativo 

(o organismo de gestão deve organizar votação para definir posicionamento único entre os entes 

que o compõe); 3- Deliberativo; 4- Executor (o organismo de gestão é responsável pela 

implementação de projeto ou de ação); 5- Propositor (o organismo de gestão é responsável por 

formular determinada proposta – plano, projeto ou ação – para a OUC). 

O Plano Urbanísitico define um Órgão de Gestão da OUC ACLO e suas atribuições.  

Entretanto o formato administrativo e jurídico desta estrutura de gestão será definido na ocasião da 

redação do projeto de lei que irá instituir a OUC ACLO e poderá variar entre uma autarquia, uma 

empresa pública, uma gerência específica na estrutura do órgão municipal responsável pela política 

urbana, entre outras figuras que possam responder às demandas de dar celeridade aos processos 

inerentes à viabilidade da operação e à garantia da participação social. Independentemente do 

formato administrativo e da figura jurídica a ser adotada, deve-se manter a identidade pública do 

órgão, ou seja, este não poderá ser um agente de capital privado. 

Dentre as responsabilidades do Órgão de Gestão está a criação de Escritórios Locais. Trata-se de 

estruturas físicas descentralizadas do órgão de gestão, mas estando a ele subordinado. A função desta 

organização é reunir equipes técnicas disponíveis permanentemente para apoio à população local das 

áreas onde os planos de gestão estiverem implementados. 

O Grupo Gestor Geral integra o fórum de gestão compartilhada. Tem por objetivo atuar em questões 

da escala da cidade e decisões estratégicas para a OUC ACLO como um todo. A composição do 

grupo gestor geral constitui-se de diferentes agentes. Ao todo deverá ter 39 vagas, das quais 15 são 

para representantes de órgãos do poder público municipal (Executivo Municipal) e 24 para 

representantes da sociedade civil. A representação e a quantidade de cadeiras para cada segmento da 

sociedade civil estão definidas no estudo. 

Além do Grupo Gestor Geral o Plano Urbanístico prevê a constituição de Grupos Gestores Locais. 

Estes têm como foco questões relacionadas a ações de abrangência específica dos planos de gestão. 



16 
 

Este fórum atuará de forma compatível e complementar com as decisões do grupo gestor geral que 

atua na escala da cidade, bem como com os conselhos de política pública e com o órgão de gestão da 

OUC ACLO. Os grupos gestores locais terão apoio dos escritórios locais para suas atividades e para 

auxílio na interface com as outras entidades de gestão da operação e com órgãos públicos 

municipais, se necessário. 

Na composição destes grupos os “movimentos de bairro” são os principais protagonistas para 

garantir a efetiva aproximação das questões de interesse local. A proposta é que os grupos gestores 

locais sejam majoritariamente compostos por lideranças de associações dos bairros abrangidos pela 

operação, além de representantes de comerciantes, de usuários e de proprietários. Cada grupo gestor 

local terá 9 vagas, sendo 8 da sociedade civil e a outra para um representante do órgão de gestão da 

OUC ACLO, responsável pela coordenação dos trabalhos, sem direito a voto, exceto em caso de 

empate de votações, quando caberá a ele o voto de desempate.  

Os conselhos de política pública instituídos no município têm papel fundamental na gestão 

compartilhada das políticas públicas temáticas. Há proposta de que a gestão da OUC seja partilhada 

também com os conselhos de política pública, guardadas as devidas competências aos temas afetos à 

sua atribuição (Habitação, Meio Ambiente, Cultura, dentre outros). 

Sendo a OUC ACLO instrumento de política urbana que consolida decisões contidas na carta legal 

referenciada para porção específica do território, o COMPUR terá atribuição de monitorar a 

implementação dessa operação urbana, devendo avaliar e intervir no processo de monitoramento, 

fiscalização e publicização das ações da operação. Será responsável por deliberar sobre os “planos de 

gestão”, sobretudo sobre aqueles preparados para os Programas Vilarinho e São Francisco, seguindo 

as diretrizes definidas na Lei e a avaliação do Grupo Gestor Geral e Local. 

 

Gestão dos Recursos 

 

A priorização dos recursos na OUC ACLO é tida como um dos grandes desafios do projeto, 

partindo-se do equilíbrio entre a possibilidade de arrecadação em função da utilização intensiva do 

solo por adensamento construtivo e populacional proposto e as demandas por investimentos. 

Há de se considerar uma limitação de recursos em função do resultado urbanístico pretendido; e não 

o contrário, de uma demanda de adensamento em função da necessidade de arrecadação para atender 

estas demandas. Este é o primeiro critério para definição das obras e ações a serem executadas com 

os recursos arrecadados na OUC.  

O segundo critério foi definir previamente recursos a serem destinados para políticas estruturais da 

OUC, de forma que o porte dos recursos fosse suficiente para efetivar os objetivos pretendidos, e não 

se configurasse apenas como mitigação de impactos ou ações pontuais. Para se viabilizar a 

implementação contínua, bem como garantir a destinação de recursos para estas ações mesmo em um 

cenário mais pessimista de arrecadação, a partir do valor total necessário foi definida uma 

porcentagem de recursos a ser destinada compulsoriamente a cada leilão de CEPAC, previamente à 

implementação dessas políticas estruturais – habitação social, equipamentos de uso público básicos 

de educação e lazer e assistência à população mais frágil afetada pela OUC. A destinação  

compulsória abrange também parte do recurso destinado para obras de decisão local. 

Para a aplicação dos recursos, foram definidas etapas de priorização encadeadas, sendo a primeira de 

destinação compulsória e as demais a serem decidias pelos Grupos Gestores da OUC, atendidas as 

premissas e regras previstas na Lei da OUC. São as seguintes etapas de priorização: Destinação 

Compulsória de Recursos - de maneira a garantir a efetivação das principais políticas e estratégias da 

OUC, bem como viabilizar a reestruturação dos programas em andamento. A cada leilão de CEPAC 

devem ser reservados recursos para destinações e em quantidades pré-definidas – banco de terras, 

HIS, PAES, obras prioritárias, obras de decisão local e redistribuição. 

Estas destinações compulsórias de recursos estão indicadas e independem de deliberação do Grupo 

Gestor, na seguinte ordem de prioridade: 1- De 10% a 14% para compra de terrenos em qualquer 
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área da Operação, com o intuito de conformar Banco de Terras público que viabilize a implantação 

das políticas territoriais; 2- De 20% a 26% para a Política Habitacional, devendo ser destinado para o 

Programa de Aluguel Social no mínimo de 15% a 11%; 3- De 2% a 3% para ações específicas de 

implementação do Programa de Atendimento Econômico e Social das famílias afetadas pela 

operação Urbana Consorciada; 4- Recurso necessário à implantação completa das obras prioritárias 

dos programas vigentes objeto do leilão, conforme lista de intervenções e ações estruturantes 

previstas na Lei da Operação Urbana, inclusive os custos de desapropriações, de estudos, de 

gerenciamentos e de projetos necessários; 5- De 3% a 7% para o valor mínimo de Obras de Decisão 

Local, a serem definidas pela população através do Grupo Gestor Local, podendo este valor ser 

aumentado, por decisão do Grupo Gestor Geral em relação à parte do recurso que este tem atribuição 

de deliberar sobre; 6- Valor para redistribuição mínima obrigatória dos programas superavitários 

para os deficitários. 

Os itens 5 e 6 acima, de decisão local e redistribuição,só serão viabilizados após a destinação 

completa dos recursos necessários às obras prioritárias do programa. 

Os Programas doadores são (com as respectivas porcentagens de transferência): a) Programa 

Corredor Cultural da Lagoinha e do Bonfim (6,36%); b) Programa Estruturação da Região Tecelões 

e Nova Cachoeirinha (21,27%); c) Programa Centro de Serviços Avançados do São Francisco 

(15,06%); d) Programa Parque do Brejinho / Pampulha (28,12%); e) Programa Corredor Verde dos 

Parques Lagoa do Nado e Lareira (5,16%); f) Programa Centralidade do Entorno da Estação 

Vilarinho (10,93%); g) Programa Diversidade do Centro e do Barro Preto (12,99%). 

Os Programas receptores são: a) Programa Parque do Calafate; b) Programa Bulevar Oeste; c) 

Programa Parque Metropolitano Oeste; d) Programa Cachoeira do Arrudas.  

Os recursos referentes às políticas temáticas poderão ser destinados para qualquer área da OUC, 

independente do Programa estar em andamento, garantido o mínimo de recurso a ser destinado para 

cada Programa, quando especificado na Lei. 

Após a destinação compulsória, a destinação do restante dos recursos será definida pelos Grupos 

Gestores, atendendo aos limites e diretrizes definidos na Lei. O recurso complementar poderá ser 

destinado para: 1- Obras da lista de intervenções complementares apresentada na Lei da Operação 

Urbana Consorciada, inclusive os custos de desapropriações, de estudos, de gerenciamentos e de 

projetos necessários, de acordo com a priorização definida no plano de gestão;2- Investimento em 

Patrimônio Histórico e Cultural; 3- Implantação de equipamentos complementares a serem definidos 

de acordo com a demanda de cada Programa, no momento de implantação; 4- Investimentos 

complementares em infraestrutura urbana, envolvendo ações e intervenções de drenagem, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água, resíduos sólidos e sistema viário; 5- Ampliação e 

melhoria do sistema de transporte coletivo, preferencialmente por modos não poluentes e por meio 

de corredores de ônibus ou outros modais; 6- Aporte adicional para obras de decisão local, e 7- 

Aporte adicional para redistribuição. 

Os recursos para custear os investimentos previstos no plano urbanístico comporão o Fundo da 

Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste/Oeste. Este deverá possuir natureza 

contábil, com autonomia administrativa e financeira, com o objetivo de da OUC. 

Os recursos do Fundo, no limite de sua apuração, serão aplicados, a critério do Grupo Gestor e em 

atendimento às diretrizes e regras da Lei Específica da OUC ACLO, em: - Compra de terrenos para 

compor banco de terras público na área da Operação Urbana; - Elaboração dos projetos básicos, 

executivos e complementares necessários à efetivação das intervenções previstas no plano 

urbanístico; - Execução das obras previstas no plano urbanístico, inclusive os custos de 

desapropriações, de estudos, de gerenciamentos e de projetos necessários; - Desapropriação de 

terrenos necessários à efetivação das intervenções previstas no plano urbanístico; - Desenvolvimento 

de concursos públicos para planos e projetos previstos no escopo da Operação Urbana; - Pagamento 

por benfeitorias realizadas em terrenos públicos localizados na OUC; - Manutenção de infraestrutura 

e edificações públicas e serviços de apoio; - Implementação de programas, planos e projetos de 
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habitação de interesse social; - Ações de implementação do Programa de Atendimento Econômico e 

Social das famílias afetadas pela Operação Urbana Consorciada; - Os recursos financeiros 

provenientes da venda de terrenos públicos na área da OUC serão integralmente destinados ao Fundo 

da OUC. 

Também a arrecadação decorrente de regularizações urbanísticas realizadas por regras específicas da 

OUC deverá ser obrigatoriamente destinada ao Fundo da OUC de acordo com as regras definidas na 

Lei da Operação Urbana ou especificadas no plano de gestão. 

O fundo da OUC será gerido, em consonância com as deliberações do Grupo Gestor, pela Secretaria 

Municipal de Finanças.  

 

Programa de atendimento econômico e social à população diretamente afetada. 

 

Admitindo-se a presença de efeitos sociais e econômicos decorrentes das intervenções urbanísticas, o 

Estatuto da Cidade, exige que a lei que aprovar a operação urbana consorciada contenha o Programa 

de Atendimento Econômico e Social para a população diretamente afetada pela operação. O Plano 

Diretor de Belo Horizonte contempla as mesmas exigências do Estatuto . 

Procurando minimizar os impactos negativos decorrentes do processo de renovação urbana sobre os 

grupos sociais mais vulneráveis, a presença do poder público se faz necessária. 

Dessa maneira, o uso de instrumentos propostos no Estatuto das Cidades, como o Programa 

de Atendimento Econômico e Social – PAES, se reveste de importância crucial na OUC ACLO. 

A permanência da população em situação de vulnerabilidade social residente na área, com melhorias 

sociais, deve ser o principal objetivo deste Programa de Atendimento.  

Para tanto o PAES integra esta Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste Oeste 

visando: I – combater os processos de expulsão da população em situação de vulnerabilidade social, 

por conta da elevação do preço do solo e do custo de vida na área; II – disponibilizar 

acompanhamento social e o reassentamento dentro da área da Operação Urbana da população em 

situação de vulnerabilidade social diretamente afetada pelas obras das intervenções previstas; III – 

desenvolver ações e projetos de inclusão social e produtiva, qualificação profissional e geração de 

emprego e renda para a população afetada; IV – manter as atividades econômicas tradicionais 

existentes, bem como a valorização do patrimônio cultural imaterial das comunidades e suas 

tradições; V – reconhecer referências locais, incluindo registros da memória social dos bairros, 

identidades coletivas reconhecidas por moradores e usuários, bem como referências cotidianas, 

independentemente de seu reconhecimento como patrimônio histórico e cultural da cidade; VI- criar 

instrumentos que assegurem a efetiva participação da população local nos processos decisórios da 

Operação, bem como na construção de alternativas capazes de lhe assegurar compensações no caso 

da mesma estar sujeita a impactos adversos; VII - estabelecer canal participativo perene e 

transparente que garanta o diálogo e a troca de informações entre a população afetada e o Poder 

Público. 

Considerando que os impactos econômicos e sociais decorrentes de uma operação urbana 

consorciada são estruturais e inerentes aos projetos de requalificação urbana associados a processos 

de valorização imobiliária, o Programa de Atendimento Econômico e Social da OUC ACLO foi 

estruturado não como uma política complementar às demais ações, mas como estruturadora de todas 

as Políticas propostas no Plano Urbanístico, tais como a Política Habitacional. 

Esta é entendida como a principal estratégia no sentido de reverter a tendência do instrumento de 

expulsão da população vulnerável, reforçando o seu objetivo primeiro de viabilizar mais pessoas 

morando e trabalhando próximos aos corredores de transporte coletivo. Para tanto, estão propostas 

ações concatenadas em torno de um Plano Local e de avaliação de impactos locais de forma 

conjunta, minimizando os impactos sobre a população vulnerável. 

Como ações correlacionadas ao Programa de Atendimento Econômico e Social, destacam-se: 
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1- A definição prévia de uma porcentagem de recursos para políticas estruturantes da OUC (aluguel 

social, vilas e favelas, banco de terras, etc.); 2- A definição de uma porcentagem mínima de 

redistribuição de recurso entre os Programas com maior volume de arrecadação para as áreas mais 

carentes e com mais demandas de investimento; 3- O equilíbrio na destinação de recursos entre obras 

de caráter estruturante ou necessárias ao cumprimento dos objetivos da Operação Urbana e obras de 

caráter local que atendam as demandas cotidianas da população; 4- A definição de uma porcentagem 

de recurso para obras locais a serem decididas pela população na Gestão da OUC; 5- A destinação de 

recursos para implantação de equipamentos básicos de educação e saúde proporcional ao 

adensamento e atendendo à demanda reprimida, com autorização ao Grupo Gestor para aumentar os 

investimentos em equipamentos sociais, de esporte, lazer e cultura complementares a partir da 

avaliação das demandas locais. 

Considerando-se, também, os possíveis impactos da OUC sobre as atividades econômicas da 

população de baixa renda, foram previstos incentivos à manutenção e ao desenvolvimento de 

atividades econômicas e capacitação da população social vulnerável para a geração de emprego e 

renda, a fim de proporcionar-lhe condições de competir pelos empregos direta ou indiretamente 

gerados na área da OUC e em decorrência dela.  

 

 

Prognóstico 

 

O Plano Urbanístico apresenta diversas projeções visando antecipar aspectos resultantes da 

implantação da OUC. O estudo realizado, composto por uma série de cálculos, apresenta um retrato 

futuro, baseado em pressupostos que buscam se aproximar ao máximo da realidade atual observada. 

Por exemplo, a projeção populacional é uma forma de estimar parâmetros demográficos que visam 

antecipar vários tipos de demandas populacionais que podem ser atendidas pelo poder público ou 

privado, tais como vagas em escolas, serviços de saúde, habitações de determinados padrões e 

transporte público. Além desta, o estudo apresentou de maneira detalhada as projeções da densidade 

domiciliar e da produção imobiliária. Como resultados foram construídos cenários tendenciais para o 

período de 20 anos de cada variável. 

 

 

Síntese dos resultados do Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira da OUC 

 

Por meio de simulações com tipologias de edificações pré-definidas sobre as diferentes categorias 

urbanas, pode-se compreender o grau de atratividade da Operação em diversos nichos de mercado. 

Mapeadas as margens financeiras dos empreendimentos, foi possível definir um preço para o Cepac. 

Assim, mediante uma estimativa de produção imobiliária e o preço cobrado por potencial 

construtivo, pode-se projetar uma receita para o conjunto da Operação. 

A operação urbana consorciada prevê o investimento em intervenções urbanísticas, programas 

deatendimento econômico e social à população afetada, política habitacional, banco de terras e 

equipamentos públicos básicos, além de outros investimentos que serão definidos pelo grupo gestor, 

como patrimônio e obras de cunho participativo. 

Para tanto, a política de distribuição dos recursos foi definida pelo Plano Urbanístico da Operação 

Urbana Consorciada abrangendo recursos de destinação compulsória, ou seja, aqueles que serão 

obrigatoriamente vinculados a arrecadação e deverão ser realizados em um primeiro momento e 

recursos de destinação deliberativa, dependente das decisões do grupo gestor, os quais foram 

detalhados. 

Foi efetuado o cálculo da previsão de gastos, contemplando apenas os itens de destinação 

compulsória, em que foram considerados para as simulações: - Cenário de arrecadação conforme o 

Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira; - Conjunto de intervenções de reestruturação do 
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corredor e transformadoras conforme definição do Plano Urbanístico; - Dinâmica populacional 

conforme a Projeção Populacional do prognóstico. 

Efetuados os cálculos, chegou-se ao montante de arrecadação em torno de R$ 3,18 bilhões, para um 

montante de investimento em torno de R$ 2,76 bilhões. Foram considerados para o calculo dos 

investimentos os 12 Programas de intervenções urbanísticas que integram a OUC ACLO 

Analisando os resultados, nota-se que, enquanto os investimentos em intervenções estruturantes se 

concentram no eixo Leste-Oeste, no eixo entre a área central e seu entorno e a avenida Antônio 

Carlos estão os maiores investimentos na política habitacional. 

Por outro lado, os investimentos na política habitacional são mais expressivos em setores juntos às 

Avenida Antônio Carlos Pedro I, como Tecelões/Aparecida, São Francisco e Vilarinho.  

A estimativa de receita para os próximos 20 anos ficou dentro da expectativa frente os gastos 

previstos para a OUC-ACLO. Contribuíram favoravelmente, nesse sentido, o aumento do coeficiente 

de aproveitamento, principalmente, nas Áreas de Amortecimento, a inclusão de tipologias 

incentivadas sem gratuidades excessivas e a projeção de participação da Operação na produção 

imobiliária de Belo Horizonte e de municípios lindeiros. 

Negativamente, impactaram as projeções macroeconômicas para os próximos anos e a baixa 

disponibilidade de pagamento do padrão baixo, que apesar da elevada estimativa de produção 

imobiliária apresenta pouca capacidade de geração de receita. 

Assim, de uma maneira geral, entendeu-se que o Plano Urbanístico da OUC-ACLO permite a 

viabilidade econômica de empreendimentos imobiliários, tornando a Operação atrativa para o 

investidor. Isso possibilita a promoção de um modelo de ocupação desejado para o perímetro da 

Operação e, ainda, a geração de receita para a execução das intervenções urbanísticas previstas. 

 

Alterações nas características de Ocupação e Uso do Solo 

 

O Plano Urbanístico contemplou os aspectos resultantes de alterações nas características da ocupação 

e uso do solo no perímetro da OUC ACLO. Para tanto apresenta diversas análises considerando 

aspectos sobre o Uso do Solo, a Regularidade Fundiária e Áreas Públicas, o Adensamento 

Construtivo, o Patrimônio Cultural, a paisagem e os marcos visuais 

 

Alteração da disponibilidade de Habitação de Interesse Social 

 

Considerando o volume de recursos a ser destinado para Política de Habitação de Interesse Social na 

OUC ACLO, o prognóstico foi trabalhado em 2 cenários de destinação de recursos para Habitação de 

Interesse Social (HIS), a saber:  

Cenário de Arrecadação 1: o mais provável na OUC, definido no estudo de Viabilidade Econômica 

e Financeira, estimado em aproximadamente R$3.100.000.000,00. Previsão de destinação de 20% 

deste recurso para HIS (R$620.000.000,00), sendo destes 11% compulsórios para aluguel social 

(R$341.000.000,00), e 9% para demais demandas (R$279.000.000,00), de acordo com deliberação 

do Conselho Municipal de Habitação. Destinação compulsória complementar de 10% para banco de 

imóveis, destinado a implantação de HIS e equipamentos públicos. 

Cenário de Arrecadação 2: otimista, definido a partir da demanda de recurso para se viabilizar as 

porcentagens de destinação compulsória de recurso maiores previstas no plano Urbanístico, estimado 

em aproximadamente R$4.600.000.000,00. Previsão de destinação de 26% deste recurso para HIS 

(R$1.200.000.000,00), sendo destes 15% compulsórios para aluguel social (R$700.000.000,00), e 

11% para demais demandas (R$500.000.000,00) a ser definida pelo Conselho Municipal de 

Habitação. Destinação compulsória complementar de 14% para banco de imóveis, destinado a 

implantação de HIS e equipamentos públicos. 

Em relação ao recurso com destinação a ser definida pelo Conselho Municipal de Habitação, 

correspondente a 11% no Cenário 1 e a 9% no 2, adotou-se para fins de avaliação no prognóstico a 
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destinação de parte deste para incentivos à iniciativa privada. A estimativa do número de unidades 

neste caso foi feita a partir da produção de unidades para famílias com renda entre 0-3 salários 

mínimos possíveis nos terrenos restantes do banco de terras, já descontados os lotes necessários para 

implantar os equipamentos e unidades de aluguel social previstas em cada cenário. A partir da 

estimativa de unidades de 0-3 possíveis nos terrenos restantes, foi adotada a proporção definida para 

o aluguel social de 50% para 0-3, 30% para 3-6 e 20% para 6-10. Os incentivos à iniciativa privada 

ou às cooperativas habitacionais foram a destinação de terreno e o aporte de R$20.000,00 para 

unidades destinadas a famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos e apenas aporte de 

R$7.500,00, sem terreno para 3-6 e 20% para 6-10. 

No cenário 1, que considerada o volume mais provável de arrecadação nos 20 anos de vigência da 

OUC observa-se que os incentivos à produção de habitação de interesse social pelo mercado 

imobiliário ou cooperativas habitacionais na OUC só se viabilizam nos cenários de 

compartilhamento e se efetiva em quantidade viável nas distribuições territoriais que adotam apenas 

a exigência mínima de produção de aluguel social na área central. Neste caso, nos cenários de 

compartilhamento considerados viáveis, tem-se na distribuição territorial proporcional ao déficit, a 

produção de 4.263 moradias para aluguel social, máximo possível com o recurso destinado para este 

fim, sendo possível produzir 250 unidades viabilizadas por incentivo, somente no cenário de não 

destinação de terrenos para implantação de escolas de ensino médio pelo Estado. Já na segunda 

alternativa de distribuição territorial, que ainda garante muitas unidades na área central e entorno, já 

se observa a possibilidade de destinar aporte para a produção de 1.100 a 1.800 unidades pelo 

mercado imobiliário ou entidades habitacionais, a depender da destinação ou não de terrenos para 

escolas de ensino médio. 

No caso de adotar-se a terceira alternativa de distribuição territorial, temos uma produção adicional 

de 1.600 a 2.300 unidades a partir de incentivos ao mercado ou entidades habitacionais, totalizando 

de 5.800 a 6.500 unidades de habitação de interesse social na OUC, aproximadamente. Das unidades 

previstas, 50% são destinadas a famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, sendo 

aproximadamente 2.100 de aluguel social e 1.150 complementares, na situação de não se viabilizar a 

destinação de terreno para construção de escolas de ensino médio pelo Estado, considerado 

adequado. 

No cenário 2, que considera um cenário de arrecadação mais otimista, há viabilidade de destinação 

de terrenos para a construção de escolas de ensino médio, de atribuição da esfera estadual. Nesse 

caso, mesmo sem compartilhamento de terrenos, se viabiliza a produção de unidades para o aluguel 

social em número razoável, principalmente na distribuição territorial mais periférica, com estimativa 

de 6.800 unidades nesta situação. No entanto, também apenas no cenário de compartilhamento de 

terrenos ou se não destinado terreno para construção de escola de ensino médio pelo Estado, que se 

viabilizam todas as unidades de aluguel social possíveis com o recurso destinado para este fim, a 

saber, 8.625 neste cenário de arrecadação. 

O cenário otimista alcança na melhor situação de produção, considerando-se o compartilhamento 

máximo de terrenos, sem destinação para escolas de ensino médio,aproximadamente 18.152 

unidades habitacionais, sendo 9.000 para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos. 

Assim, no cenário 1 a destinação máxima para demandas de HIS (além do aluguel social) está 

estimada em R$279 milhões, mas no caso de maior produção habitacional se limitaria a R$235 

milhões. Já no cenário 2, sairia de uma destinação máxima de R$506 milhões para R$375 milhões, 

conforme a produção.  

 

Alterações no Padrão Socioeconômico da População:  

Estas alterações dizem respeito às áreas de vilas e favelas, quando foram analisados especificamente 

os potenciais efeitos das propostas da OUC para cada aglomerado, conforme apresentado no 

prognóstico de cada um dos 12 programas da OUC. 
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Alterações nos Sistemas de Mobilidade e Acessibilidade 

Neste aspecto foram abordadas as projeções de demanda de transportes, acessibilidade ao transporte 

coletivo, integração modal e bicicletas. 

 

Para o comprometimento do Meio Físico e Meio Biótico foram considerados as variáveis: geologia e 

permeabilidade, bacias e sub-bacias de drenagem, ventilação e iluminação, patrimônio natural e 

fragmentos de vegetação, com as respectivas análises.  

 

O prognóstico tratou, também, das alterações na demanda pela utilização de redes de  infraestrutura,  

nas características de densidade populacional e na demanda pela utilização dos Equipamentos 

Públicos e Comunitários 

 

 

OS PROGRAMAS 

 

A proposta para a Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste Oeste está 

estruturada a partir de doze programas, cada um apresentando um plano de ação específico que, 

segundo os estudos, busca fortalecer características locais; ampliar a relação dos atuais e futuros 

moradores e usuários com o local; fortalecer a identidade de cada região e promover o 

desenvolvimento urbano.  

Estes programas, em conjunto, pretendem reestruturar os corredores viários estruturantes Leste/Oeste 

e Norte/Sul, assim como o entorno de dez estações de metrô e dos mercados, cumprindo os objetivos 

traçados por esta OUC. 

Cada Programa contém um conjunto de intervenções, que tem o objetivo de promover o 

desenvolvimento de cada região da operação urbana fortalecendo algumas características dos bairros.  

O Plano Urbanístico apresenta, de forma detalhada, cada um dos doze Programas, obedecendo-se em 

todos a mesma estruturação sequencial: Diagnóstico, Plano Urbanístico e Prognóstico. 

 

OS IMPACTOS 

 

Fechando Plano Urbanístico são apresentados os potenciais impactos da OUC ACLO identificados 

no prognóstico, devidamente classificados com relação a sua classe (positivo ou negativo), 

abrangência (local/regional), tempo (temporário/permanente), e relevância (alta/média/baixa). São 

apontadas as respectivas medidas compensatórias e mitigadoras, para os impactos negativos, ou 

potencializadoras, para os positivos, indicando de que forma essas medidas estão contempladas no 

Plano Urbanístico da OUC.  

Os resultados dos potenciais impactos sob cada aspecto verificado (uso e ocupação do solo, sócio 

econômico, política habitacional, marcos visuais significativos patrimônio cultural, meio físico, meio 

biótico, infraestrutura e serviços, equipamentos públicos, circulação e transportes), foram descritos 

na Matriz de Impacto, seguido das respectivas análises. 
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PARTE II -  RELATÓRIO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – REIV nº 189.804/12 

 Operação Urbana Consorciada Antônio  Carlos/Pedro I - Leste-Oeste – OUC- 

ACLO 

 

O REIV elaborado pela Secretaria Municipal Adjunta de Política Urbana apresenta a descrição 

sucinta da OUC ACLO em consonância com o Plano Urbanístico, conforme apresentado na Parte I 

deste relatório. 

Assim, são abordados os objetivos, as características, os parâmetros urbanísticos propostos, os 

mecanismos de gestão, a distribuição de recursos, bem como a descrição de cada um dos doze 

programas previstos na OUC ACLO, com as respectivas intervenções prioritárias. 

Descreve, também, o Programa de Atendimento Econômico e Social (PAES), as contrapartidas e o 

prazo de vigência da Operação. 

Como nos demais REIVs, apresenta diretrizes para melhoria do plano urbanístico da OUC-ACLO 

(17 ao todo) e, também,  recomendações  ( 19) encaminhadas por diversos órgãos da administração 

pública: URBEL, SMMA, SUDECAP, DIPC e da SMAPU.  

Apresenta as considerações de que:  

- o presente REIV  cancela o Relatório técnico consolidado de avaliação do Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV da Operação Urbana Consorciada das Avenidas Antônio Carlos / Pedro I – 

Leste/Oeste: Vale do Arrudas (REIV 459/12), publicado no DOM em 16 de novembro de 2013.  

-  que a OUC ACLO, submetida a este estudo de impacto de vizinhança, cumpre os dispositivos 

legais contidos no Estatuto da Cidade – Lei Federal n° 10.257/01 – para implementação do 

instrumento;  

-  a OUC ACLO constitui um instrumento que ultrapassa a forma estática dos planos ou leis urbanas, 

inserindo mecanismos de gestão para a materialização das alterações em perímetro específico da 

cidade, de maneira correlacionada com a estrutura definida para o Plano Diretor Municipal a partir 

das deliberações da IV Conferência Municipal de Política Urbana;  

-  o processo de elaboração compartilhada do plano urbanístico da OUC ACLO, entre o Executivo 

Municipal e a população belorizontina, confere legitimidade à participação popular necessária à 

democratização das ações de planejamento urbano;  

-  o plano urbanístico da OUC ACLO e seu estudo de viabilidade econômica e financeira, que 

compõem o estudo de impacto de vizinhança, oferecem detalhamento quanto ao diagnóstico da área, 

contém proposição de ordenamento territorial compatível com a capacidade urbanística da região, 

detalha prognóstico urbanístico e mitigação de impactos por programas de qualificação da área, e 

que funcionará como documento direcionador da implementação desta operação;   

- o plano urbanístico e o estudo de viabilidade econômica e financeira da OUC ACLO foram 

consolidados sob os princípios da função social da propriedade e da distribuição de ônus e dos 

benefícios dos processos de urbanização.  

Apresentadas as considerações conclui manifestando favoravelmente à aprovação do EIV da 

Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste – OUC- ACLO, devendo ser 

atendidas as diretrizes indicadas no REIV. 

 

 

MANIFESTAÇÃO E VOTO DA RELATORIA 

 

À luz da análise efetuada do Plano Urbanístico/EIV da Operação Urbana Consorciada Antônio 

Carlos/Pedro I - Leste-Oeste (OUC- ACLO), cuja síntese descritiva abordei na Parte I deste relatório,   

reconhecendo a complexidade, a amplitude e o elevado nível técnico dos estudos elaborados,  e 

ratificando entendimento da SMAPU sobre a OUC-ACLO, expresso em suas considerações no REIV 

nº 189.804/12, sou favorável a sua  aprovação, mantendo as diretrizes e orientações nele 

apresentadas, acrescentando as seguintes orientações/sugestões:   
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1. incluir o levantamento dos imóveis vazios e subutilizados no perímetro da OUC ACLO como 

item obrigatório a constar nos Planos de Gestão; 

2. alteração da nomenclatura “Aluguel Social” para “Locação Social” denominação esta 

utilizada pelo Ministério das Cidades constando da  Política Nacional de Habitação (PNH), e 

do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e, também, para se 

diferenciar do termo aluguel social associado ao programa Bolsa Moradia da Urbel; 

3. inclusão de energia solar na diretriz 12 da SMMA,  nos mesmos termos em que é considerado 

o aproveitamento de água de chuva; 

4. criação de Câmara Técnica no COMPUR com a atribuição, dentre outras, de acompanhar a 

elaboração do Projeto de lei da OUC ACLO, bem como a sua implantação, visto as 

atribuições delegadas a este Conselho no texto do Plano Urbanístico/EIV; 

5. criação de espaço virtual da OUC-ACLO no Portal PBH de fácil visualização e com imagem 

visual própria. 

 
 
É o que tenho a relatar, submetendo às considerações dos demais conselheiros. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2015. 

 

 

 

MARIA DE FÁTIMA S GOTTSCHALG 

Mestre em Geografia 
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