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RELATÓRIO DA ANÁLISE DO EIV DA OUC ACLO 

Empreendimento: Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste Oeste (OUC-
ACLO): Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Plano Urbanístico. 
 
Processo nº: 01- 189.804/12-07  
Documentos analisados: Caderno de Textos, Tabelas e Figuras, Caderno de Mapas, Pesquisa de 

Percepção Ambiental e o REIV nº 189.804/12. 

Material apresentado pela equipe da PBH, nas reuniões do GT OUC ACLO, realizadas pelo IAB_MG 

em novembro e dezembro de 2015. 

Maria Auxiliadora Alvarenga-Arquiteta Urbanista-Mestre em Conforto Ambiental, UFRJ,1990. CAU-MG:  

Conselheira titular do COMPUR- Setor técnico – SINARQ_MG 

Participaram da construção desse relatório várias entidades, movimentos e cidadãs e cidadãos de Belo Horizonte: 

Sinarq-MG, IAB-MG, MAMB-BH-especialmente Ernani Ferreira Leandro–ACSCD e CONSEP125 (Associação 

Comunitária Social Cultural Desportiva e Conselho Comunitário de Segurança Pública, Dulcina Figueiredo-Pró-Civitas, 

Claude Mines -Pró-Civitas, Ana Candida Christo– Associação do Bandeirantes, Magali Ferraz- Associação Planalto, 

Vanessa Freitas-Arquiteta Urbanista, especialista em Patrimônio, doutoranda UFMG, Luciano Medrado-Setcemg, 

Manoel Teixeira, Arquiteto Urbanista. 

Facilitadores: 

1- Ministério Público, Termo de acordo- Dorinha; 

2-Participação popular/gestão-Ernani, Dorinha; 

3-Preservação Ambiental/áreas verdes/Parques-Magali; 

4-Uso e Ocupação/Patrimônio/Parâmetros: Vanessa, Dorinha, Manoel, Gt OUC IAB_MG; 

5-HIS/Regularização Fundiária/Assistência técnica gratuita: Ernani, Dorinha; 

6-Mobilidade urbana/Economia urbana: Luciano Medrado; 

7-Infraestrutura urbana/Segurança/ Equipamentos Urbanos: Dorinha; 

8-Sustentabilidade: Dulcina; 

9-Aeroporto da Pampulha: Dulcina Figueiredo Claude Mines; 

10- Altimetria e Portaria  portaria 957 do DECEA- Carlos Filgueiras 

 

Agradecemos a participação da equipe da Prefeitura nas reuniões do GT  OUC ACLO, especialmente Tiago Esteves 

Gonçalves da Costa, Izabel Dias de Oliveira Melo, Luciana Moreira Barbosa Ostos, Débora Salos e todos os demais 

profissionais envolvidos. 

 

1- ASPECTOS LEGAIS 

1.1- Do Conteúdo do Estudo de Impacto de vizinhança 
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Considerando a Lei 10257/2001- Estatuto da Cidade os aspectos previstos nos art. 26. 28. ,29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 

e 36., onde são tratados os instrumentos da política urbana, direito de preempção, outorga onerosa do direito de 

construir, operação urbana consorciada, transferência do direito de construir e estudo de impacto de vizinhança: 

Do estudo de impacto de vizinhança 

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área 
urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter 
as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público 
municipal. 

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 
proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão 
disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer 
interessado. 

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de 
impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.  

1.2. Dos estudos de Ventilação e Iluminação 

Verificou-se no plano urbanístico a citação referente a existência das ilhas de calor, mas não houve 
uma prospecção em relação às mesmas após a ocupação com a altimetria e densidade propostas. 

“A ilha de calor é um fenômeno que associa os condicionantes derivados das ações antrópicas 
sobre o meio ambiente urbano, em termos de uso do solo, e parâmetros do meio físico e seus 
atributos geoecológicos. As alterações climáticas em nível local são proporcionadas pelo processo 
de urbanização acelerada, que na maioria dos casos não foi acompanhada por estudos técnicos 
que avaliassem as possíveis modificações no meio ambiente citadino, bem como pesquisas sobre 
futuras alterações nas condições de habitabilidade dentro da esfera urbana. As mudanças mais 
significativas dos parâmetros meteorológicos, em especial a temperatura, a umidade relativa e o 
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comportamento dos ventos, são proporcionadas pelas variações das atividades humanas nos 
espaços internos diferenciados. 
 
Áreas intensamente edificadas, ruas, parques, indústrias e a própria configuração física da cidade 
contribuem para as modificações climáticas dentro do tecido urbano. O desenho físico urbano, 
desde a escala de edifícios até as áreas metropolitanas, pode ter fortes repercussões nas condições 
climáticas locais. 

 
O termo exato seria “arquipélagos”, onde as temperaturas do recinto urbano apresentam 
diferenças positivas ao serem comparadas com as temperatura da região em adjacência, ou 
melhor, diferenças existentes e produzida dinamicamente no “ar comprometido” com os atributos 
urbanos e aquele considerado “ar livre” (MONTEIRO, 1990). 
 
Segundo o plano urbanístico, a área de influência direta do eixo Leste-Oeste da OUC caracteriza-
se por possuir altas temperaturas e umidade relativa de média à baixa. O Setor 9. Centro/ Barro 
Preto e parte dos Setores 8. Bulevar Oeste e 10. Parque Linear leste são consideradas as áreas com 
maior temperatura, consequência da localização do centro de Belo Horizonte e do Barro Preto, 
onde existe uma maior quantidade de edificações, bem como uma menor influência dos ventos 
para dissipar os bolsões de calor. Nesta região, apenas o Parque Municipal possui temperaturas 
mais amenas e umidade relativa mais elevada, em função de sua vegetação exuberante. 
 
A Figura 6 aponta a existência de duas ilhas de calor no perímetro da OUC: a área 1, localizada nas 
imediações da região central do município, correspondendo aos setores 1. Lagoinha/ Bonfim, 2. 
Tecelões/ Nova Cachoeirinha e 9. Centro/ Barro Preto; a área 2, localizada na região de Venda 
Nova nas imediações dos fundos de vales dos Córregos Nado e Vilarinho, correspondendo aos 
setores 5. Nado/ Lareira e 6. Vilarinho da OUC. 
 

 
Fig. 01-Ilhas de Calor 
 
Se hoje, tais áreas de ilha calor já foram identificadas, verifica-se uma necessidade de um estudo 
mais detalhado a partir da simulação, baseada nas altimetrias finais propostas pela OUC, no 
sentido de se verificar se ocorrerá a ampliação das áreas de ilha existentes e a formação de novas 
áreas passíveis de formação de arquipélagos de calor. 
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Não foram identificados estudos dos efeitos dos ventos nas edificações, uma vez que assim como 
na formação da ilha de calor, a forma de ocupação, densidade e altimetria dos edifícios interferem 
também no processo de ventilação tanto ao nível de meso, como microclima. 
 

 
Fig. 02.- Efeitos dos ventos em áreas de altas edificações 
 
 
 

CONDICONANTE 01- Realização de estudos, através de simulação com maquetes 
ou computacional, na área diretamente afetada (perímetro da OUC ACLO) e na 
área de influência direta, área de amortecimento da OUC ACLO, no sentido de 
se identificarem tais ilhas e de se promover a implantação de áreas verdes, para 
se minimizarem os efeitos do aumento de altimetria e densidade na ocupação, 
no prazo de 90 dias, da aprovação do REIV, antes da entrega do projeto na 
Câmara Municipal. 
 
CONDICONANTE 02- Realizar estudos referentes aos efeitos dos ventos e 
iluminação, ao nível de meso e microclima, tendo em vista densidades, recuos e 
altimetrias das edificações, no prazo de 90 dias, da aprovação do REIV, antes da 
entrega do projeto na Câmara Municipal 

 
 

2- GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 

Considerando a Lei 10257/2001- Estatuto da Cidade, no capítulo IV: 

CAPÍTULO IV 
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DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os 
seguintes instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano; 

 (...) 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras 
sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, 
de 2 de junho de 1992, quando: 

(...) 

IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de 
uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 

V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 
1o do art. 33 desta Lei; 

(...) 

Considerando a RES 25 do Concidades, DE 18 DE MARÇO DE 2005: 

Art.5º A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, nos seguintes 
termos: 
I – realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões territoriais, tais como 
bairros, distritos, setores entre outros; 
II -garantia da alternância dos locais de discussão. 
 
(...) 
Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do Estatuto da Cidade, no 
processo de elaboração de plano diretor, têm por finalidade informar, colher subsídios, debater, 
rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos: 
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta, utilizar os meios de 
comunicação de massa ao alcance da população local; 
II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 
III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o conteúdo, abrirá 
as discussões aos presentes; 
IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de comprovação de 
residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de presença; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
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V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos conteúdos deverão ser 
apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial do processo, inclusive na sua tramitação 
legislativa. 
 
Art. 9º A audiência pública poderá ser convocada pela própria sociedade civil quando solicitada por 
no mínimo 1 % ( um por cento) dos eleitores do município. 
 

 
CONCLUSÃO 

Tendo  em vista a gestão democrática da cidade alguns pontos são importantes: 

2.1- A OUC ACLO deveria ter sido discutida no âmbito da Conferencia de Política Urbana da 

Cidade. Mesmo sendo necessária  uma Lei específica da OUC ACLO, determinada pela Lei 

10257/2001, a compreensão global do território da cidade, só ocorre, quando se consideram de 

forma integrada todos os usos e ocupações, advindos de todas as intervenções nesse território. 

A ocupação final da OUC ACLO, interfere na mobilidade, no ordenamento territorial, na demanda 

por infraestrutura urbana, na área de habitação, na preservação ambiental, nas propostas dos 

parques e áreas verdes, interfere no desenvolvimento econômico e no processo da criação das 

centralidades. 

2.2- Várias entidades entraram com representações no MP, no processo inicial da OUC Nova BH, e 

em função de uma ação civil pública, foram reabertas as audiências públicas em cada setor para as 

devidas contribuições das comunidades locais. 

2.3- Foi assinado um Termo de acordo em 24 de novembro de 2014, com 16 ª Promotoria de 

Habitação e Urbanismo da Comarca de Belo Horizonte, como o Município de Belo Horizonte, através 

da Procuradoria geral do município e SMAPU, garantindo a participação popular em todo o 

processo. 
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2.4. Consideramos que o município cumpriu com grande parte, dos termos de acordo  com o MP. 

Mas alguns pontos ainda são de difícil acesso e compreensão, por parte da comunidade, aos dados 

levantados: 



10 

 

- Estoque atual e proposto em cada região da OUC, de forma clara e objetiva, para acesso pela 

população atingida, seria importante uma tabela clara e objetiva por setor, com o estoque atual e 

o previsto pela OCU ACLO; 

- O EFEV que se encontra no site, segundo o site precisa ser atualizado: 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=176105&ch

Plc=176105&&pIdPlc=&app=salanoticias-  

Informe: O Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira (EVEF) será atualizado após as Oficinas 

de Discussão Pública, considerando proposta construída neste processo. Houve atualização, onde 

se encontra no site? 

- Estudo de viabilidade econômica, apresenta alguns paradoxos, onde na área central, onde se 

espera maior arrecadação, a viabilidade para habitação de interesse social é baixa. 

As simulações feitas precisam de maior e melhor calibragem. 

- Os estudos referentes a disponibilidade de infraestrutura urbana, precisam de maior 

detalhamento, inclusive com um  plano de investimento conjunto por parte de concessionárias de 

serviços públicos, como Copasa, Cemig, Telefonia, Telemática, linhas de transportes coletivos, além 

da definição prévia, da implantação de equipamentos de educação, saúde, desenvolvimento social, 

serviços e bens de interesse coletivo, capazes de atender a demanda de população a ser instalada. 

- Ainda coloca-se  a deficiência dos estudos ao serem considerados os eixos como metropolitanos.  

Em reunião com a equipe da UFMG, quando se indagou o motivo de se manter tais eixos, fora das 

ZIMS- Zonas de Interesse Metropolitanos, por serem eixos de acesso e transporte metropolitano, a 

Sra Heloisa Costa, respondeu que tais eixos não foram considerados, porque a equipe da UFMG, 

considerou que a equipe técnica da prefeitura de belo Horizonte, era muito competente e por isso 

deixaram tais eixos fora do macrozoneamento metropolitano. O que não consideramos como 

oportuno, pois o Interesse coletivo não tem nada a ver com a competência técnica da equipe de 

Belo Horizonte. 

- A apresentação do EIV e do Plano Urbanístico final da OUC ACLO se deu em uma reunião do 

COMPUR, considera-se que os mesmos deveriam ter sido apresentados, em uma audiência pública 

de retorno, quando nas demais audiências foram feitas considerações, que incorporadas pela 

proposta final e se daria ao público em geral, um retorno do processo de participação como um 

todo. 

CONDICONANTE 03- Apresentar o texto do PL da OUC ACLO, em audiência pública, seguindo 

todos os trâmites definidos pela Lei 10257/2001 e resoluções 25 e 34 do Concidade, antes do 

mesmo ser enviado à Camara.  

CONDICIONANTE 04- Criar uma Comissão de acompanhamento, de redação do PL da OUC ACLO 

constituída por 6 membros, um de cada setor da sociedade civil, 4 membros do Compur e 2 

membros da sociedade civil, não membros do COMPUR. 

CONDICIONANTE 05- Atualização do EVEF no SITE, detalhando de forma clara e objetiva os 

estoques por setores atuais e previstos, bem como os estudos de viabilidade econômica em 

cada setor.  

 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=176105&chPlc=176105&&pIdPlc=&app=salanoticias-
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=176105&chPlc=176105&&pIdPlc=&app=salanoticias-
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3- DO PERÍMETRO DA OPERAÇÃO URBANA  OUC ACLO 

3.1- ÁREA DIRETAMENTE AFETADA-ADA  

 Existem valores diferentes da área do perímetro da OUC ACLO, no plano urbanístico é de 30,4 

km2. Segundo o texto da OUC ACLO, a área delimitada para a Operação Urbana Consorciada do 

Corredor Antônio Carlos / Pedro  e do Eixo Leste-Oeste é de 30,4 km2 e seus limites foram 

definidos a partir de estudos sobre o limite preliminar apresentado na Lei 7.165/96 para as 

Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) Corredores Viários Prioritários do eixo formado pelas 

avenidas dos Andradas, do Contorno, Tereza Cristina e pela Via Expressa e Corredores Prioritários 

para o Transporte Coletivo das avenidas Presidente Antônio Carlos e Dom Pedro I. 

E no REIV a área de abrangência da OUC é de 29,9 KM². São valores próximos, mas é interessante 

que seja o mesmo. 

 

Fig 03- ADA- área diretamente Afetada- Perímetro da OCU ACLO 

 

Fig. 04- Área de Influencia Direta- AID- Entorno Imediato 

3.2- ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA- AID- ENTORNO IMEDIATO 

AID- Segundo o REIV,  o  estudo considerou os impactos da OUC principalmente em duas escalas: 
em primeiro lugar, foi considerado o perímetro do projeto, correspondente à área de intervenção 
e onde os impactos de todas as ações serão percebidos. 
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Contudo, os impactos de diversas ações da OUC ultrapassarão seus limites. Para esses casos 
foram consideradas, em primeiro lugar, as áreas imediatamente lindeiras ao perímetro da OUC. 
 
Foram considerados os 171 bairros dispostos no seu entorno imediato. Trata-se de área que 
abrigava em 2010, 909.326 habitantes o correspondente a 38,3% da população total do município.  

 

3.3- ÁREA DE INFLUENCIA INDIRETA – AII 

Faltaram as análises referentes às Áreas de Influência Indireta- AII- Belo Horizonte e municípios dos 

Vetores Leste, Oeste e Norte. 

Existe no REIV, uma confusão de conceitos, pois a área diretamente afetada é a área da operação 

em si, o perímetro da OUC. A área de influência direta- AID, onde encontram-se bairros que serão 

afetados pela OUC são apresentados como ADA, página 6 do REIV. Seria necessário identificar de 

forma clara tais áreas e conceitos. 

O REIV não tratou e nem considerou a Área de Influência Indireta, que no caso por se tratar de uma 

área de interesse metropolitano, deveria ter sido considerado em um primeiro instante o município 

de Belo Horizonte como um todo e em segundo momento a região metropolitana, prioritariamente 

os municípios diretamente afetados : Contagem e Sabará nas extremidades e demais municípios 

dos vetores norte, Vespasiano, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo e outros, onde o acesso 

se dá pelo eixo Antonio Carlos, Pedro I. Mas pode-se verificar ainda como os municípios do Vetor 

Sul seriam afetados. 

Não se viu nenhum estudo específico na consideração desses estudos metropolitanos. 

No caso da mobilidade urbana, a pesquisa origem destino, os dados levantados tratam dos modais 

utilizados, nas vias dos eixos da operação, mas não foram identificados os dados referentes a 

pesquisa, no sentido de se identificarem os fluxos advindos de outros municípios, no sentido de 

atração em relação ao centro de Belo Horizonte e os impactos advindos da densificação de 

ocupação nos fluxos das vias metropolitanas. 

A área de perímetro apresentada equivale a praticamente três vezes a área do perímetro da 

Avenida do Contorno, em Belo Horizonte (8,8 km²) 

 

Fig 05- Planta de Belo Horizonte 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Planta_BH.jpg
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Conforme trecho do relatório escrito por Aarão Reis sobre a planta definitiva de Belo Horizonte, 

aprovada pelo Decreto n.º 817 de 15 de abril de 1895: 

“Foi organizada a planta geral da futura cidade dispondo-se na parte central, no local do actual 

arraial, a área urbana, de 8.815.382 m2, dividida em quarteirões de 120 m x 120 m pelas ruas, largas 

e bem orientadas, que se crusam em ângulos rectos, e por algumas avenidas que as cortam em 

ângulos de 45º. 

O perímetro da operação Urbana Consorciada é muito extenso, praticamente o triplo da área 

interna da Av. Contorno. É praticamente o plano de uma Nova Capital dentro da capital. 

Comparado a outros perímetros de outras operações urbanas consorciadas, a Operação Urbana 

Centro (Lei 12.349 de 6 de junho de 1997), em São Paulo, abrange as regiões dos chamados Centro 

Velho e Centro Novo, e parte de bairros históricos como Glicério, Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa 

Ifigênia, englobando área de aproximadamente 663 hectares, 6,63 Km². 

Pelos estudos anteriores verificou-se que existiam duas operações urbanas separadas, uma Antonio 

Carlos e Pedro I e outra Eixos Leste /Oeste. O que levou a união das duas? 

O projeto Boulevard Arrudas, ao fechar a calha do Ribeirão Arrudas, criou uma processo contrário 

ao que se vê em  todas cidades, onde se busca a integração do rio a malha urbana, inclusive na 

própria proposta da OUC ACLO. 

Tal intervenção deveria ter sido acompanhada de obras de drenagem e retenção do fluxo do rio, 

principalmente em épocas de chuva, onde ocorrem enchentes ao longo de suas margens. 

CONDICIONANTE 06- Apresentar um estudo das áreas indiretamente ou diretamente,  afetadas 
pela OUC ACLO, detalhando os impactos nos municípios  de Contagem, Sabará e Vetor Norte e 
eventualmente no Vetor Sul.  

 

SUGESTÃO GT OUC ACLO: 

DUAS OPERAÇÕES SEPARADAS NOS PARECE MAIS RAZOÁVEL. EMBORA A PROPOSTA SEJA 

IMPLANTÁ-LA EM  ETAPAS, NOS PARECEM EIXOS POR SI SÓ COM CARACTERÍSTICAS E 

ESPECIFICIDADES DIFERENTES.  

A PROPOSTA DESSE GT OUC ACLO É  DE SEPARAÇÃO DA OUC EM DUAS OUCs: 

EIXOS ANTÔNIO CARLOS E PEDRO PRIMEIRO -EIXO AC 

EIXOS ANDRADAS, DO CONTORNO, TEREZA CRISTINA E PELA VIA EXPRESSA-EIXO LESTE OESTE 

 
  
 4- PRINCIPAIS OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DA OUC 
 

Segundo o Plano Urbanístico, além da infraestrutura viária, estes eixos estruturantes também 
apresentam um papel importante na rede municipal e metropolitana de transporte coletivo. O eixo 
leste-oeste abriga parte da linha de metrô, enquanto no eixo das avenidas Antônio Carlos/Pedro I 
foi implantada infraestrutura para o sistema de ônibus de alto desempenho (BRT, Bus Rapid Transit 
ou Transporte Rápido por Ônibus). 
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Eles também possuem características ambientais marcantes. Ao longo dos dois eixos encontram-
se vastas áreas verdes com marcada relevância ambiental. O eixo leste-oeste conforma um vale 
atravessado pelo principal curso d’água de Belo Horizonte, o ribeirão Arrudas. 
 
A reversão do processo de crescimento horizontal de cidades, entre outras alternativas, tem sido 

pensada pela adoção do modelo de cidades compactas, por meio do estudo do aumento da 

capacidade de adensamento construtivo e populacional de áreas urbanas bem servidas por 

infraestrutura, as quais devem passar a contar com equipamentos urbanos e comunitários, 

espaços públicos, áreas de geração de emprego e renda e moradias para atender a um maior 

número de pessoas.  

A condição urbana destes locais é aumentada e compartilhada por mais munícipes que conseguem 

morar, trabalhar e acessar bens e serviços com menores deslocamentos. 

Dentro dessa proposta, os parâmetros urbanísticos propostos visam ao adensamento das áreas da 

OUC ACLO, de forma a otimizar o uso e ocupação em função da infraestrutura urbana instalada. 

Assim, o principal objetivo da OUC é promover um melhor aproveitamento da infraestrutura 

instalada no local, especialmente o sistema de transporte, associado à reestruturação urbana no 

entorno imediato do eixo. Esta reestruturação deverá incrementar a qualidade ambiental e 

urbanística da área, e deverá ser realizada 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 do corredor. Incentivar 

a formação de polos de concentração de atividades e de pessoas através da implantação de 

projetos prioritários e de equipamentos, de forma a conformar referências funcionais e visuais, 

reduzir a necessidade de deslocamento – principalmente ao centro da cidade – e gerar novos 

fluxos de transporte que reduzam a sobrecarga no sistema nos horários de pico. 

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

qualidade de vida da população, considerando: 

- A configuração do eixo principal da OUC como eixo de articulação urbana através de seu papel 

estruturante e sua (re)integração aos bairros de entorno; 

- A inclusão social da população de baixa renda, por meio da viabilização de Habitação de Interesse 

Social, de intervenções em vilas, favelas, loteamentos irregulares e moradias precárias e de 

promoção de unidades habitacionais a preços acessíveis, bem como de ações voltadas à inserção 

social e produtiva da população frágil; 

- A proteção do patrimônio histórico e cultural existente no perímetro da OUC, por meio de 

parâmetros urbanísticos específicos para áreas de interesse cultural, incentivos à restauração e 

recuperação de bens com interesse cultural e intervenções com recursos da OUC; 

- A criação de uma ampla rede de áreas verdes de uso público, através da requalificação de praças 

e parques existentes, da criação de novos parques e praças e da implantação de conexões 

ambientais interligando-os; 

- A implantação de intervenções para melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade da 

população tendo por foco principal a redução do caráter de barreira formado pelos corredores 

estruturante da OUC, o incentivo ao uso do transporte não motorizado (com intervenções em 
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calçadas e outras infraestruturas para pedestres e a implantação de uma ampla rede cicloviária) e 

o incentivo ao uso do transporte coletivo (com melhorias nas estações de metrô e BRT e em seu 

entorno e com a criação de pistas exclusivas para ônibus); 

- A implantação de equipamentos de uso público de saúde, educação e segurança para atender ao 

maior adensamento previsto. 

A proposta urbanística conceitual da OUC ACLO é muito clara e consistente, no entanto, além de 

equipamentos de uso público, entende-se a por infraestrutura urbana, demandas tais como 

saneamento ambiental, drenagem pluvial, prevenção a inundações e qualidade ambiental 

integrada das áreas adensadas e áreas verdes. 

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

Construir tem um papel central. 

Propõe-se que maiores adensamentos construtivos ocorram de forma onerosa para os 

empreendedores. As contrapartidas financeiras para os maiores adensamentos construtivos 

financiarão, por sua vez, as intervenções e demais ações propostas pelo Plano Urbanístico. 

Também se preveem contrapartidas não financeiras, através de parâmetros urbanísticos 

específicos, para se garantir o desenvolvimento de centralidades e a criação de espaços livres de 

uso público nas áreas dos empreendimentos particulares com maior adensamento, através das 

tipologias incentivadas.  

 

5- PLANO URBANÍSTICO OUC ACLO EM RELAÇÃO A NOVA BH 

O Plano Urbanístico apresentado publicamente em 2013, denominado à época como “Nova BH” 

foi revisto para a Discussão Pública, considerando-se as propostas aprovadas na IV Conferência 

Municipal de Política Urbana, bem como reflexões da equipe da Secretaria Municipal Adjunta de 

Planejamento Urbano, de outros órgãos e entidades, incluindo o Ministério Público, e solicitações 

da sociedade civil. Destacam-se as seguintes alterações preliminares: 

 Inserção das extremidades leste e oeste, considerando a totalidade da extensão da OUC prevista 

no Plano Diretor. 

 Ampliação da produção de Habitação de Interesse Social, incluindo construção de unidades com 

recurso da OUC para atendimento ao déficit habitacional do município. 

 Revisão dos parâmetros urbanísticos das diversas tipologias, em especial da “Quadra de 

Amortecimento”. 

 Ampliação de recurso para construção de Equipamentos Públicos e Comunitários, considerando 

também demanda existente não atendida. 

 Complementação do Plano de Atendimento Econômico e Social. 

 

6- DIAGNÓSTICOS 

6.1- MEIO FÍSICO E BIÓTICO 

6.1.1- BACIAS E SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS 
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Segundo o diagnóstico, a concepção urbanística inicial de Belo Horizonte seguiu a orientação 

racionalista do domínio da natureza pelo homem e a planta urbana foi desenhada sem que a 

hidrografia da região fosse considerada.  

Os córregos e ribeirões começaram a ser canalizados segundo o traçado das vias de tráfego, 

relegando-os a um papel secundário na paisagem urbana, como meros receptores de despejos 

sanitários. 

O sistema de drenagem natural do Município de Belo Horizonte é composto, principalmente, 

pelos ribeirões da Onça e Arrudas, sendo que as cabeceiras de ambos se situam no Município de 

Contagem. 

A Bacia do Ribeirão da Onça, com área total de 211,63 km2, pode ser dividida em duas áreas bem 

distintas devido à existência da Lagoa da Pampulha, que amortece as enchentes urbanas e retém 

os sedimentos da parte a montante da bacia. Esta bacia possui 28 afluentes diretos. 

Destaca-se entre eles o Ribeirão Isidoro (55,61 km2), principal afluente do Ribeirão da Onça, pela 

margem esquerda, que configura uma urbanização mais recente. 

A Bacia do Ribeirão Arrudas, possui área de 207,76 km2 e é formada pelos Córregos Jatobá e 

Barreiro drenando toda porção meridional de Belo Horizonte cortando áreas de urbanização 

mais antigas e consolidadas. 

O restante da drenagem refere-se aos afluentes diretos ao Rio das Velhas, localizados dentro do 

Município de Belo Horizonte, cujas bacias totalizam 10,50 km. 

O eixo Norte-Sul da OUC localiza-se na bacia hidrográfica dos Ribeirões do Isidoro e Onça. A 

exceção trata-se do Setor 1. Lagoinha/ Bonfim desse eixo que se situa na bacia do Ribeirão Arrudas.  

O eixo Leste-Oeste localiza-se completamente inserido na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas. 

O Ribeirão Arrudas destaca-se como um importante condicionante da ocupação urbana de Belo 

Horizonte desde a sua fundação, pois o núcleo original da cidade se estruturou entorno do 

mesmo. 

 Grandes obras viárias se viabilizaram através do fechamento do curso d’água na região central 

da cidade o que alterou significativamente a paisagem da cidade. 

A Bacia do Ribeirão da Onça se estende por áreas com processo intenso de urbanização recente 

e regiões de grande relevância ambiental para o Município como a bacia da Pampulha.  

A Bacia do Ribeirão Isidoro, situa-se completamente no município em áreas de expansão urbana 

acelerada nos últimos anos, também existem grandes áreas ainda não ocupadas na bacia, 

sobretudo no trecho baixo do curso d’água. 

Assim como na bacia do Ribeirão Arrudas, as bacias dos Ribeirões da Onça e Isidoro têm 

problemas em relação ao lançamento do esgotamento sanitário. 

As taxas de impermeabilização das bacias, refletem, a dinâmica da expansão urbana observada 

para o município. Neste sentido, observa-se que os maiores percentuais de crescimento das taxas 

de impermeabilização foram registrados para bacias que integram os principais vetores de 

adensamento e expansão urbana como é o caso das bacias localizadas nas regiões Norte e Leste, 

principalmente nos ribeirões da Onça e no Isidoro. 
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Ainda nos primórdios de sua evolução, a cidade experimentou os efeitos negativos da 

urbanização sobre a malha hidrográfica natural. Desde sua fundação, constatou-se a ocorrência 

de inundações, destacando-se as enchentes de 1908 e 1916 que levaram à canalização de parte 

do Ribeirão Arrudas, em 1928.  

A poluição dos cursos d’água foi outra consequência nefasta da percepção inadequada do papel 

dos recursos hídricos no plano da Cidade. 

CONDICIONANTE 07- Solicitação à Copasa/SLU e demais concessionárias de serviços públicos, de    

planos de investimentos com cronograma físico financeiro, na área da OUC, para que seja 

garantida a infraestrutura urbana de saneamento básico, necessária ao adensamento proposto, 

prioritariamente o esgotamento sanitário. 

CONDICIONANTE 08- Exigência prévia de laudo da Copasa atestando a adequação da obras 

estruturais( água e esgoto) conforme a previsão do adensamento proposto . Caso contrário, que 

estas obras sejam feitas antecipadamente. Estes laudos devem ser categóricos e com 

RESPONSABILIDADE  TÉCNICA. Tb solicitamos especial atenção com relação à possibilidade 

prevista na OUC de ANTECIPAÇÃO de edificação em região ainda não oficialmente iniciada. Estas 

antecipações estão previstas e, podem ser concedidas mediante autorização, desde que, 

respeitadas as diretrizes construtivas da OUC. ESSENCIAL que, mesmo nesta concessão, sejam 

exigidos os laudos da COPASA, atestando a capacidade estrutural prevista, devendo 

obrigatoriamente, serem emitidos antecipadamente à autorização. Se constatada a 

inadequação de saneamento estrutural ( para o adensamento proposto) , que estas obras sejam 

obrigatoriamente precedidas  a qualquer intervenção. 

CONDICIONANTE 09- Definição de obras de drenagem pluvial prioritárias, e prévias, com 

definição de investimentos e cronograma de implantação, do DRENURB /SUDECAP e órgãos 

afins, anteriores ao processo de adensamento, integradas a plano integrado de prevenção a 

enchentes na área da OUC ACLO. 

CONDICIONANTE 10- Impedimento definitivo da canalização dos cursos d´água, que ainda não 

são canalizados, com a implantação do esgotamento sanitário prioritário e integração dos 

mesmos com áreas verdes e utilização dessas áreas, como equipamentos de lazer para a 

população. 

 

6.1. 2- FRAGMENTOS DE ÁREAS VERDES NATURAIS 

As fitofisionomias na região, podendo ser citadas as seguintes, como as mais representativas na 

cidade de Belo Horizonte: Cerrado (campo sujo, campo limpo, cerrado, cerradão, mata galeria, 

mata seca, campo rupestre) e Mata Atlântica, essa última abrigada principalmente nos vales, como 

no caso do vale dos ribeirões Arrudas, Isidoro e Onça , objeto de estudo da OUC Antônio 

Carlos/Eixo Leste-Oeste. 

A faixa de domínio da linha do metrô e da linha férrea também possui vegetação arbórea e 

arbustivas bem significativas, tendo sido constatadas espécies como a sibipiruna, a leucena e o 

sansão do campo e que será de extrema importância na formação de um corredor verde em toda 

extensão da OUC, no sentido Leste-Oeste. 

As áreas verdes estudadas estão relacionadas de acordo com as zonas de preservação ambiental 

(ZPAM) e as zonas de proteção (ZP). As ZPAMs são regiões que, por suas características e pela 
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tipicidade da vegetação, destinam-se à preservação e à recuperação de ecossistemas. As áreas de 

ZPAM na área delimitada pelo planejamento da Operação Urbana Consorciada do Corredor 

Antônio Carlos / Eixo Leste-Oeste abrigam o Parque Lagoa do Nado (Setor 5. Nado/ Lareira), o 

parque do Brejinho (Setor 4. Brejinho/ Pampulha) e o Parque Municipal Américo Renne Giannetti 

(Setor 9. Centro/ Barro Preto), em função da existência de remanescentes de vegetação nativa e 

de nascentes dentro de seus perímetros. 

As ZPs são as regiões sujeitas a critérios urbanísticos especiais, que determinam a ocupação com 

baixa densidade e maior Taxa de Permeabilidade, tendo em vista o interesse público na proteção 

ambiental e na preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico.  

Dentro dos limites da OUC, existe  uma ZP-1 na interseção dos Setores 4. Brejinho/ Pampulha e 5. 

Nado/ Lareira, na área localizada entre a barragem da Pampulha e a cabeceira da pista do 

Aeroporto da Pampulha, e, no Setor 10. Parque Linear Leste, a área do Instituto Raul Soares, em 

função de sua vegetação arbórea expressiva. 

Os setores com maior extensão de áreas correspondem àqueles localizados nos extremos da OUC. 

Isto se explica pela grande quantidade de áreas ainda desocupadas ou glebas não parceladas. Por 

outro lado, os setores localizados junto à região central do município apresentam percentuais 

bastante baixos de áreas verdes devido à ocupação intensiva do solo. O Setor 9. Centro/ Barro 

Preto é a exceção em relação a essa tendência possuindo um percentual maior de áreas verdes 

que pode ser explicado pela existência do Parque Municipal. 
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CONDICIONANTE 11- Áreas verdes significativas como Mata do Planalto, Mata do Jardim 

América, área do Clube XV veranistas-Bairro Itapoã e outras já  cadastradas e preservadas,  

devem ser colocadas como prioritárias e não secundárias, para preservação ambiental, 

revitalização, inclusive como estratégia de minimização da ilha de calor já existente e passível 

de ser criada, em locais de intensa densidade de ocupação e ampliação da altimetria. 

CONDICIONANTE 12- Criar um programa de arborização urbana, na área da OUC ACLO, no 

sentido de se minimizar o efeito da ilha de calor, provocado pela alta densidade e altimetria 

propostas.  No corredor do metrô, buscar a utilização de árvores frutíferas, ao invés de se utilizar 

leucena e sansão do campo. 

CONDICONANTE 13- Criar o instrumento TDC AMBIENTAL para áreas verdes, permitindo a 

transferência do direito de construir dessas áreas, para ampliação do potencial construtivo, de 

forma a possibilitar a efetiva preservação dessas áreas verdes. Um percentual de 20% seria 

dentro do perímetro da OUC ACLO e os restantes 80% fora do perímetro. 

6.1.3- MICROCLIMAS 

O clima original da região de Belo Horizonte é classificado como tropical de altitude (tipo Cwa 

segundo Classificação climática de Köppen- Geiger), em função de sua altitude média de 900 

metros acima do nível do mar e da latitude de 19,9ºS e longitude de 43,9ºW, com duas estações 

bem definidas, em que o período de verão registra chuvas e temperaturas elevadas, enquanto o 

inverno é caracterizado por baixas temperaturas e pouca precipitação. A temperatura apresenta 

uma variação anual com média de 15°C a 28°C, sendo a média anual de 21º. O mês mais frio 

geralmente é julho, e o mês mais quente costuma ser janeiro. A temperatura mínima absoluta já 

registrada é de 2,2°C no mês de julho enquanto a temperatura máxima absoluta já registrada foi 

37,1°C. 
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O efeito da ilha de calor apenas foi mencionado nesse item. Além do processo global identificado 

de aumento das temperaturas, é preciso ter a dimensão dos efeitos da alta densidade e altimetria 

na intensificação dos efeitos da ilha de calor existente e da criação de novas áreas. 

CONDICONANTE 14- Criar áreas de parques, praças nas áreas identificadas, como forma de 

atenuação dos efeitos da ilha de calor no local. Que se defina como meta a criação de no mínimo 

10 % da área de cada setor como área verde. 

 

6.1.4. CARACTERIZAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 

Segundo as Normais Climatológicas medidas entre 1961 e 1990, no município de Belo Horizonte, 

a precipitação pode alcançar até 320 mm mensais na estação chuvosa, sendo a precipitação anual 

em torno de 1.450 mm em média. 

Os meses mais chuvosos estendem-se de outubro a março e os meses de abril e setembro são 

meses com declínio no nível pluviométrico, destaque para os meses de junho, julho e agosto, pois 

são os meses mais secos do ano na região. 

Não é incomum o registro de ausência de precipitação no trimestre mais seco do ano. Este 

comportamento está completamente de acordo com o ciclo anual da atividade convectiva na 

região. Contudo, devido à dinâmica atmosférica e a ação de vários elementos interagindo e 

alterando, tanto a estação seca quanto a chuvosa, podem prolongar-se ou sofrer atrasos. 

A água de chuva tanto pode ser uma benção como desastre, provocando inundações. 

CONDICONANTE 15- Determinar que  a coleta e reutilização de água  de chuva seja prioritária e 

obrigatória nas edificações a serem  localizadas nas áreas do perímetro e adjacências da OUC 

ACLO. 

CONDICIONANTE 16- Implementar as bacias de contenção de água previstas, com os devidos 

cuidados em relação a saúde, principalmente em relação a proliferação do mosquito aedes 

aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e febres chikungunya, assim como execução 

das obras de drenagens pluviais necessárias para se evitarem as enchentes.  

 

7- ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

7.1- Caracterização da composição etária da população 

A área inserida na OUC apresenta comportamento geral semelhante ao observado para o 

município como um todo, apresentando leve estreitamento da base, correspondente à faixa 

infanto-juvenil e alargamento ao centro da pirâmide, demostrando a predominância de adultos 

jovens.  

7.2. Distribuição da densidade demográfica 
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Identificação da ocorrência e estimativa da população residente em vilas e favelas e em áreas 

com irregularidades fundiárias 
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O Alto Vera Cruz, com mais de 22.00 habitantes é a maior vila no perímetro da OUC. Também 

ganha grande destaque a extensão formada pela Vila Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos, 

que por serem áreas contíguas, acabam por juntas representarem no interior da OUC (Setor 1) 

uma área de vilas e favelas que concentra 7.302 habitantes, de acordo com os números do Censo. 

Também destaque, pela proporção populacional, a Vila Nova Cachoeirinha I (Setor 1), com uma 

população de 2.273 habitantes segundo o Censo de 2010. As recentes obras de alargamento e 

reestruturação viária da Avenida Antônio Carlos promoveram a desapropriação de algumas 
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residências da vila e apontaram para certa reclusão espacial dessa área, a partir da diminuição na 

comunicação direta em termos de fluxos de veículos com a Avenida Antônio Carlos. 

Outras vilas, por sua vez, se destacam por sua densidade, como o caso das vilas Aeroporto -

Jaraguá, Real Primeira Seção, Santa Rosa e dos Urubus, com densidade superior a 500 habitantes 

por hectare. 

De posse de tal caracterização e frente a um contexto de intervenções urbanas possíveis de 

gerarem processos de remoções, é preciso, pois, que sejam levados em consideração os conceitos 

inerentes à função social da propriedade urbana e a política que prevê o reassentamento das 

famílias dentro dos limites da OUC. Neste sentido, as remoções se revelarão legítimas quando as 

propostas de uma nova localização para as famílias removidas abarquem fatores favoráveis de 

integração urbana com o entorno e boa acessibilidade, tanto aos principais corredores viário da 

OUC quanto às centralidades existentes e propostas para a área. 

Percebe-se em contato com as comunidades de vilas e favelas a precariedade e mesmo 

inexistência de assistência a técnica gratuita, a qual tais comunidades têm o direito desde a LEI Nº 

11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. 

CONDICIONANTE 17- Destinar 1% dos recursos gerados a partir da OUC  ACLO para implantação 

de programa de assistência técnica pública e gratuita, priorizando a implantação de serviços em 

comunidades de vilas e favelas e assentamentos precários. Tais recursos seriam geridos em 

parceria com a Defensoria Pública Estadual, no sentido de uma ação conjunta, no atendimento 

às famílias dessas comunidades, auxiliando ainda no processo das remoções quando e se 

necessárias. 

7.3. Condição de propriedade dos domicílios 

Belo Horizonte apresentava forte predominância de imóveis próprios, alcançava 

aproximadamente 73% dos domicílios. 

A área da OUC, de maneira geral segue esta tendência, apresentando aproximadamente 69% 

imóveis nesta condição. A distribuição das condições de propriedade para os setores, entretanto 

é variável, com destaque para os casos dos setores 9, apresentava aproximadamente 38% dos 

imóveis como alugados e o setor 12, em que um pouco menos de 16% dos imóveis eram cedidos. 

Quando se considera, além da condição de propriedade, a renda domiciliar, o quadro sofre 

sensíveis diferenças. Tal situação demonstra uma situação de maior vulnerabilidade que a 

anteriormente citada, pois além de não deter a propriedade dos domicílios, a população com 

menor poder aquisitivo teria dificuldades em se fixar em uma região próxima a atual, em um 

cenário de aumento de preço dos alugueis. 

CONDICIONANTE 18. Cadastrar as famílias por setor, com vulnerabilidade em função da renda e 

por terem casas alugadas,  no sentido de incluí-las de forma imediata, nos processos de locação 

social ou aquisição de HIS na região de origem. 

7.4. Desocupação e vacância de imóveis 
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CONDICIONANTE 19. Cadastrar os imóveis vazios e implementar o instrumento de utilização 

compulsória, no sentido de se estabelecerem prazos para utilização e verificar a possibilidade de 

se  incluírem tais imóveis passíveis de ocupação, em programas de locação social. 

7.5. Índice de vulnerabilidade social 
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A análise geral dos setores demonstra que os casos de maior vulnerabilidade referem-se aos 

setores 12. Cachoeira do Arrudas, 6. Vilarinho, 1. Lagoinha/ Bonfim e 2.Tecelões/ Nova 

Cachoeirinha, enquadrando-se as classes I e II de vulnerabilidade. 

CONDICIONANTE 20- Implantação de programas especiais de desenvolvimento integrado e PAES 

(Programa de Atendimento Econômico Social), nas comunidades de maior fragilidade social. 

7.6. Análise do déficit habitacional e da oferta de habitação 

A avaliação do déficit habitacional proporcional no território da OUC constitui uma referência para 

alocação de recursos da OUC, considerando os cenários de investimentos e também para apoiar o 

Grupo Gestor na melhor distribuição desses recursos no território. 

A capacidade de ocupação das AEIS-1 e AEIS-1 de Interesse Ambiental da OUC são 5.768 

unidades habitacionais para as áreas indicadas como AEIS-1, das quais pelo menos 70% (4038) 

seriam destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos e 626 unidades 

habitacionais para as áreas indicadas como AEIS- 1 de Interesse Ambiental, das quais pelo menos 

50% (313) seriam obrigatoriamente destinadas a famílias com renda de até três salários 

mínimos. 

8- Equipamentos e Serviços Urbanos 

8.1. Oferta de equipamentos de uso público 
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Faltou levantar o número de pessoas atendidas em cada tipo de equipamento. 

Dados IBGE, Censo 2010:  

População estimada 2015 (1): 2.502.557  

População 2010 :2.375.151  

Área da unidade territorial (km²) : 331,401  

Densidade demográfica (hab/km²) :7.167,00  

Código do Município 3106200  

População residente, Urbana, 0 a 4 anos 133.606 pessoas – 5,62% % 

População residente, Urbana, 10 a 14 anos 171.491 pessoas -7,22% 

População residente, Urbana, 15 a 19 anos 182.710 pessoas - 7,69% 

População residente, Urbana, 20 a 24 anos 218.778 pessoas - 9,21% 

População residente, Urbana, 25 a 29 anos 230.762 pessoas - 9,71% 

População residente, Urbana, 30 a 39 anos 392.643 pessoas - 16,53% 
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População residente, Urbana, 40 a 49 anos 334.249 pessoas -14,07% 

População residente, Urbana, 5 a 9 anos 144.868 pessoas -6,09 % 

População residente, Urbana, 50 a 59 anos 266.867 pessoas -11,23% 

População residente, Urbana, 60 a 69 anos 162.201 pessoas -6,82% 

População residente, Urbana, 70 anos ou mais 136.976 pessoas-5,76% 

 

Total de edifícios previstos: 5.768 

Considerando aproximadamente 3 hab por UH- 17.304 habitantes. 

Definir equipamentos para atendimentos à população a ser instalada: 

População residente, Urbana, 0 a 4 anos– 5,62% %- 972 vagas para creches; 

População residente, Urbana, 5 a 9 anos -6,09 %- 1053 vagas para creches e ensino fundamental; 

População residente, Urbana, 10 a 14 anos -7,22%- 1249 vagas ensino fundamental; 

População residente, Urbana, 15 a 19 anos - 7,69%- 1330 vagas ensino médio; 

População residente, Urbana, 20 a 24 anos - 9,21%- 1593 vagas ensino profissionalizante; 

População residente, Urbana, 25 a 29 anos - 9,71%- 1680 vagas ensino profissionalizante e geração 

d e emprego e renda; 

População residente, Urbana, 30 a 39 anos - 16,53%-2.860 vagas de emprego; 

População residente, Urbana, 40 a 49 anos -14,07%-2434 vagas de emprego; 

População residente, Urbana, 50 a 59 anos -11,23%- 1943 vagas de emprego; 

População residente, Urbana, 60 a 69 anos -6,82%- 1180 idosos; 

População residente, Urbana, 70 anos ou mais -5,76%- 996 idosos; 

CONDICIONANTE 21 – Implementar vagas em equipamentos urbanos existentes de educação, 

saúde e ação social, existentes ou novos, que sejam necessários nos setores, a serem 

previamente definidas, ao longo do tempo, para atendimento das pessoas, segundo cada faixa 

etária específica e serviços necessários. 

8 - Mobilidade e Acessibilidade 

Verifica-se que não há  integração modal do transporte coletivo a não ser que o  usuário use 

bilhetagem eletrônica. A SETOP e a BHTRANS possuem padrões diferentes de bilhetagem, mas as 

roletas do metrô aceitam os dois bilhetes. 

Em Belo Horizonte, o modo motorizado individual ultrapassou o modo coletivo e representa 37% 

do total de 6.322.953 viagens da capital. O modo coletivo representa 28% e o não motorizado 

35%. 

Estratificando os 28% das viagens do transporte coletivo temos, 21% realizadas através do 

transporte por ônibus urbano, 5% por transporte escolar, e 2% pelo Metrô. A pesquisa também 
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avaliou os motivos das viagens que, excluindo o motivo residência são: trabalho 41%, estudo 25%, 

saúde 5%, compras 6% e outros 23%. Dentre esses motivos, os que mais utilizam o transporte 

coletivo são: trabalho 46% e estudo 26%.  

O maior volume de viagens ocorre nos horários entre 06h00 e 07h45 e entre 17h00 e 18h45.  

Extraindo os dados da Pesquisa OD 2012 referentes à área da OUC, temos 1.205.011 viagens com 

origem na OUC e destino fora, ou seja, viagens que saem, as viagens com origem fora e destino na 

OUC, ou seja, viagens que entram, somam 1.247.726, e as viagens internas são 1.107.741. Esses 

números mostram que passam pela OUC mais de 35% do total de viagens da capital.  

O motivo das viagens segue a tendência da cidade, com relação às viagens que saem, 71% são 

para a residência, já as que entram, a maioria 42%, são para o trabalho. Com relação às viagens 

internas, 42% tem como destino a residência. 

Segundo análises feitas, os coeficientes (CAs) propostos nos modelos de Quadra Central, Quadra 

Praça e Quadra Galeria são muito altos e acentuadamente discrepantes dos coeficientes propostos 

para o entorno pelas categorias do novo Plano Diretor.  

Questiona-se se o adensamento decorrente seria suportado pelas melhorias viárias propostas, que 

são, na verdade, complementares e secundárias, tendo em vista que o investimento estruturante 

de transporte (BRT e metrô) já se encontra instalado e perto do nível de saturação.  

Fala-se que a demanda de transporte, a partir da nova ocupação, seria diluída ao longo dos 

corredores principais e não concentrada em suas extremidades, como é hoje, mas existem dúvidas. 

A operação não prevê melhorias no sistema estruturante viário e de transporte, já instalado, mas 

sim uma série de melhorias urbanísticas e ambientais que, embora não agreguem condições 

significativas para grandes incrementos de ocupação, como os propostos, geram uma qualidade 

urbanística geral que prepara a área para os empreendimentos imobiliários esperados pela OUC.  

Ou seja, os recursos advindos da iniciativa privada, em troca de potencial construtivo, possibilitam 

um investimento público que deveria ser realizado independente de operação urbana, na medida 

em que tratam-se de ações de obrigação do poder público, e, ao mesmo tempo, possibilitam uma 

requalificação da área que incrementa a viabilidade e a valorização dos empreendimentos 

imobiliários privados. 

Para não ser meramente um instrumento de incremento e viabilização ampliada da lucratividade 

de empreendimentos privados, a Operação Urbana deveria contemplar ganhos significativos para 

o conjunto da população, em especial na oferta de moradia de interesse social (para além da 

demanda diretamente gerada pela própria operação), na melhoria do sistema de transporte (os 

investimentos em transporte não foram gerados com recursos da operação) e na instalação de 

equipamentos de uso coletivo de amplitude regional, notadamente equipamentos de lazer, 

cultura, educação e saúde. É preciso analisar se  a OUC ACLO cumpre esses requisitos. As ações 

propostas tem muito mais amplitude e impacto local, ou seja, trabalham principalmente no 

sentido de equipar e requalificar a área para a maior lucratividade do investidor privado. 

A possibilidade de adensamento, nos moldes propostos, além do impacto de valorização dos 

terrenos de toda a área da operação, seria um estímulo a mais para uma acelerada renovação 

de edificações, rompendo laços de vizinhança, desestruturando um ambiente social existente e 

podem gerar prejuízos,  especialmente para os moradores atuais que pagam aluguéis. 
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•CONDICIONANTE 22-  Urbanização da Avenida Guaratã desde a sua origem na Vila Guaratã, 

seguindo na direção do Centro, cortando a Av Silva Lobo e prosseguindo até à Av Augusto de 

Lima ( ou à Av Teresa Cristina em seu cruzamento com a Av do Contorno como defendem alguns)  

no Bairro Barro Preto. 

• CONDICIONANTE 23- Ampliação das linhas de metrô, e de de forma a possibilitar o 

atendimento de alta escala previsto nos eixos estruturantes.Mais travessias dos corredores, 

reduzindo seu caráter de obstáculo, com mais qualidade que as passarelas atuais: largura de 5 

metros, circulação de bicicletas e elevadores em alguns casos 

8.1- Aspectos da Demanda – Mobilidade de Pessoas e Bens 

•CONDICIONANTE 24 – Levantar a caracterização da logística urbana – caracterização da 

demanda por bens e mercadorias na cidade; 

• CONDICIONANTE 25- Caracterizar a disponibilidade de infraestruturas logísticas de apoio, 

regulamentação de acesso a veículos de distribuição de mercadorias, oferta de espaços 

dedicados a cargas e descargas, informação disponível sobre regulamentação; 

8.2- Aspectos da Oferta 

• CONDICIONANTE 26- Logística urbana – caracterizar a oferta de infraestrutura de apoio, 

transporte de cargas, políticas, oferta e demanda de estacionamentos públicos e privados; 

8.3- Aspectos Institucionais 

• CONDICIONANTE 27- Identificar as facilidades e dificuldades na relação entre gestores 

metropolitanos e municipal de BH e entre poder público e o setor produtivo ( indústria, comércio 

e serviços); analisar as propostas de planejamento, identificando convergências e conflitos. 

Levantar: 

• Políticas Públicas Metropolitanas existentes de Mobilidade dos pedestres, dos veículos e   

cargas ;  

• Políticas Urbanas propostas para a OUC - OCLA e seus reflexos na Política de Mobilidade

 Metropolitana; 

• Projetos e propostas previstos ou implantados em termos de mobilidade metropolitana; 

• Compatibilização da Ouc Aclo com PDDI, Estatuto da Metrópole, e macrozoneamento 

metropolitano, análise dos eixos viáris como estruturantes e ZIMS- Zonas de interesse 

Metropolitano; 

• Impactos na mobilidade e na logística de distribuição e abastecimento urbano; 

• Impactos na economia urbana - geração de emprego e renda.  

 

 8.4- Do conceito – Mobilidade - Economia e Logística Urbana 

- uma questão em aberto na Mobilidade Urbana de BHte -  
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Logística urbana é um conhecimento que vem se desenvolvendo há 10/15 anos. Na Europa, 

particularmente em Londres, engloba toda a logística de movimentações, de infraestrutura viária, 

inteligência, tecnologia (ITS), equipamentos urbanos e meio ambiente urbano – smart city. 

Nos demais centros urbanos desenvolvidos a logística urbana tem amplitude específica da 

distribuição de produtos e do abastecimento urbano – city logistic. 

A mobilidade urbana no Brasil passou a integrar as preocupações, de forma mais sistemática, da 

sociedade a partir das grandes manifestações de 2013. 

Mesmo assim os debates sejam da sociedade em si, da mídia em geral, do poder público e mesmo 

no contexto dos centros de conhecimento e pesquisa das universidades se limitaram a tratar a 

mobilidade urbana restrita às questões de trânsito e de transporte coletivo de passageiros. 

A mobilidade urbana no conceito mais direto e simples é a movimentação das pessoas, dos 

veículos e das cargas pela infraestrutura viária da cidade, tendo como origem ou destino (O/D) o 

trabalho, a escola, o consumo, lazer, saúde e a volta para casa.  

Seja qual for o motivo da movimentação das pessoas, a origem e o destino têm necessariamente 

de estar abastecidos. Caso contrário não haverá nexo causal para a movimentação das pessoas. 

Logo, a movimentação das cargas precede a movimentação das pessoas. 

Deve ser ressaltado ainda que a vitalidade da economia urbana  é medida pelo seu potencial 

econômico e social, ou seja a sua capacidade de geração de emprego e renda. 

Por outro lado, pelas pesquisas O/D – Origem e Destino já realizadas, o deslocamento das pessoas 

em direção ao emprego alcança quase 50% da mobilidade urbana. 

Logo, o ambiente produtivo econômico, social e ambiental é determinante nas políticas públicas 

de mobilidade urbana.   

As políticas públicas de mobilidade, logística e distribuição de cargas urbanas são responsáveis por 

mitigar os impactos sociais, ambientais e econômicos para que a cidade seja competitiva. 

8.5- Das ciclovias 

• CONDICIONANTE 28- Implantar a REDE CICLOVIÁRIA 

- Estrutural: no eixo Leste-Oeste e ao longo das avenidas Antônio Carlos e Pedro I; bicicleta 

articulando as regiões norte, leste e oeste e o centro; 

- Alimentadora: interligar os bairros às estações e ao BRT. 

            - Local: rotas cicloviárias locais, com foco nas centralidades locais e intermediárias. 

 • CONDICIONANTE 29- Implantar  bicicletários ou paraciclos nos principais polos de atração de 

pessoas, em estações de metrô e de integração de modais, assim como vestiários públicos para 

ciclista, com possibilidade de se tomar banho. 

8.6- Dos pedestres 

• CONDICIONANTE 30- Implantar novos eixos e travessias de pedestre para acesso a 

equipamentos e estações de metro e BRT; 
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• CONDICIONANTE 31- Melhorar as calçadas, mobiliário urbano, paisagismo e iluminação 

pública. 

• CONDICIONANTE 32- Melhorar os acessos às estações e metrô e BRT; 

• CONDICIONANTE 33 - Melhorar mais travessias dos corredores, reduzindo seu caráter de 

obstáculo, com mais qualidade que as passarelas atuais: largura de 5 metros, circulação de 

bicicletas e elevadores em alguns casos; 

 

8.7- Do transporte coletivo TRANSPORTE COLETIVO 

Os trechos das extremidades da OUC (tanto leste como oeste possuem lacunas com relação ao 

atendimento do eixo de transporte coletivo prioritário). Na discussão pública da OUC ACLO 

foram apontadas recomendações que procuram ampliar o serviço nessas áreas. É importante 

que a discussão sobre essas possibilidades sejam feitas em conjunto com a Metrominas, visando 

uma proposta que contemple uma melhor articulação metropolitana 

• CONDICIONANTE 34- Implantar dois novos corredores de transporte coletivo - bordas leste e 

oeste (Ribeirão Arrudas e Via Expressa), com 26 estações e 2 terminais; 

• CONDICIONANTE 35- Implantar duas pequenas estações de integração ônibus-metrô – 

Niquelina/Santa Tereza e Carlos Prates/Av. Barbacena  

• CONDICIONANTE 36- Promover a requalificação urbana e melhorias no entorno das estações 

de transporte, conforme previsão e detalhamento das intervenções do plano urbanístico. 

• CONDICIONANTE 37- Definir faixas exclusivas de ônibus e vias exclusivas de ônibus em diversos 

trechos. 

• CONDICIONANTE 38- Implantar Áreas de apoio para bicicletas nas estações, visando à 

integração modal. 

 

8.8. INTERVENÇÕES VIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS 

• CONDICIONANTE 39- Desestimular o transporte individual motorizado para viabilizar o 

adensamento, incluindo se necessário, circulação rotativa por número de placa; 

• CONDICIONANTE 40- Promover intervenções viárias localizadas, para complemento da malha 

faltante, beneficiando todos os modos de transporte; 

• CONDICIONANTE 41- Reduzir vagas de estacionamento em via pública para implantação de 

ciclovias, passeios acessíveis e pistas exclusivas de ônibus; 

• CONDICIONANTE 42- Ampliar o transporte coletivo nos trechos das extremidades da OUC 

(tanto leste como oeste possuem lacunas com relação ao atendimento do eixo de transporte 

coletivo prioritário). Na discussão pública da OUC ACLO foram apontadas recomendações que 

procuram ampliar o serviço nessas áreas. É importante que a discussão sobre essas 

possibilidades sejam feitas em conjunto com a Metrominas, visando uma proposta que 

contemple uma melhor articulação metropolitana 
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Fig 05- Ampliação das linhas de Metrô 

Fonte- Apresentações Mobilidade OUC ACLO, PBH 

 

8.9 DE UM PLANO DE MARKETING REFERENTE A MOBILIDADE URBANA 

• CONDICIONANTE 43- Implementar um plano de publicidade e marketing no sentido de se 

conscientizar a população em relação a restrição do uso do transporte individual na área da OUC 

ACLO. 

 

9- Patrimônio Cultural  

A contribuição referente ao Patrimônio, foi feita a partir da análise de  partes do Relatório da 

Pesquisa de Percepção Ambiental de modo mais específico e analisando-as gerando um  relatório 

avaliativo sobre diretrizes da OUC - ACLO para preservação do patrimônio cultural. 

Seguem pontos encontrados no Relatório da Pesquisa de Percepção Ambiental.  

O Relatório da Pesquisa de Percepção Ambiental nos permite observar muito bem as 

características da condução e das soluções dadas, ao que foi solicitado pela população em todas 

as áreas de intervenção e em todos os temas. 

Sobre o Corredor Cultural da Lagoinha: 

 Na pesquisa quantitativa, a revitalização e a preservação do patrimônio (38%) e o resgate histórico 

da região (20%) foram citados como positivos (p.11). E o documento afirma: 

"A OUC ACLO realmente prevê, no programa de Revitalização da Lagoinha, áreas de lazer, esporte 

e cultura, como o Parque Lagoinha, a requalificação da Praça Bonfim e o Centro Cultural Casa da 

Loba e implantação do Museu do Cotidiano. Além disso, com o intuito de preservar o patrimônio 

cultural da área, serão respeitados os instrumentos de proteção adotados pela DIPC/FMC e os 

parâmetros da ADE Lagoinha, como restrições altimétricas nas ruas do bairro, de modo a preservar 

o contexto das ruas."  

Mas sabe-se do interesse latente sobre outras intervenções de cunho mercadológico e de 

higienização no local, o que não está devidamente descartado. Ponto frágil. Necessárias melhores 

definições e especificações.  

sobre Setor Boulevar Oeste:  
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"Na Rua Platina, especificamente, está prevista a qualificação da via, incluindo alargamento de 

passeios, arborização e ciclovias, além de fiação elétrica subterrânea para minimizar impacto visual 

no patrimônio histórico e liberar o passeio para circulação e mobiliário."(p.16) 

"Foram mencionadas também questões relativas ao patrimônio histórico-cultural, como a 

revitalização da Rua Platina, por essa ser uma rua tradicional da cidade, além da situação de 

abandono de edificação histórica na Rua Desembargador Barcelos. Foi mencionada também a 

existência de um encontro de grupos de congado na Rua Ituiutaba. Na OUC ACLO constam 

diretrizes para preservação do patrimônio cultural, como incentivo à restauração de bens 

tombados, com destinação de recursos para esse fim e para realização de estudos e inventários 

do patrimônio imaterial."(p.17)  

sobre Setor Parque Linear Leste: 

"Outro aspecto bastante abordado neste setor refere-se à conservação do patrimônio histórico-

cultural da região, especialmente no bairro Santa Tereza. Foi ainda solicitada a restrição de eventos 

nesse bairro. Além das diretrizes de proteção ao patrimônio histórico-cultural da OUC ACLO 

mencionadas anteriormente, o bairro Santa Tereza está demarcado como ADE, que se sobrepõe à 

OUC, e que protege o conjunto arquitetônico e o traçado urbano do bairro. A restrição ou estímulo 

a eventos extrapola as possibilidades de atuação da OUC." (p.19)  

Percebe-se citações exclusivamente de áreas já com ADE ou com interesse histórico previamente 

explícitos. 

Outro ponto frágil na OUC, pois não há a clara intenção em trabalhar possíveis áreas a serem 

preservadas. Parece que são como "entraves" a serem vencidos para a OUC dar certo, 

especificamente se pensarmos na verticalização como ponto chave da OUC.  Necessárias melhores 

definições e especificações, com maior comunicação e participação da Fundação Municipal de 

Cultura e do Conselho de Patrimônio, efetivamente, e não como citados. 

em 3.1: análise geral das propostas: 

"Durante o processo de discussão pública, foram solicitados investimentos em pesquisas e 

proteção do patrimônio cultural material e imaterial. Esta solicitação também foi contemplada 

e estes investimentos são possibilidades de deliberação do grupo gestor. " (p.25) 

Mais uma vez , não nos parece clara essa possibilidade de investimentos. Como estará designado 

na futura lei sobre a OUC para garantir tais investimentos?  

Os destaques a seguir são de suma relevância, pois foram pontos solicitados pela população e 

avaliados pela SMAPU, sendo incluídos ou não na proposta da OUC. Apenas relacionados ao 

patrimônio. 

ANEXO 01 – PLANILHA DE RESPOSTAS ÀS PROPOSTAS DA POPULAÇÃO 

GERAIS: ou seja, falam de modo geral sobre as ações da OUC e são apontadas as sugestões. 

01 PROPOSTA POPULAR 

Proteção do Patrimônio Imaterial  

Proteção da Zona Cultural da Praça da Estação 

AVALIAÇÃO SMAPU 



34 

 

A OUC prevê a proteção de áreas de interesse cultural, inclusive a Zona Cultural da Praça da 

Estação. Também foi incluída a previsão de recursos para estudos e inventários do patrimônio 

imaterial.  

INCORPORADA   

Positivo! Recursos para estudos e inventários do patrimônio imaterial. Falta ressaltar 

claramente também o patrimônio material. 

02 - PROPOSTA POPULAR 

Investimento no patrimônio Imaterial e também nas minorias. Valorização e manutenção das 

atividades tradicionais e população de minoria (ciganos, índios, negros..) - circo, candomblé, 

congado, etc. 

AVALIAÇÃO SMAPU 

A OUC destinará recursos para a realização de estudos e inventários do patrimônio imaterial na 

área da OUC 

INCORPORADA 

Mais a frente essa possibilidade de estudos e inventários será descartada, apontando essa ação 

como fora das ações da OUC. Confuso. 

03 - PROPOSTA POPULAR 

Recurso de R$3.000.000 por unidade para recuperação do patrimônio é insuficiente.  

AVALIAÇÃO SMAPU 

Este valor é apenas uma estimativa para se definir um valor global de investimento em Patrimônio, 

mas poderá ser avaliado pelo Grupo Gestor caso a caso. Esta referência de valor global foi baseada 

na experiência do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), através do programa de Apoio 

à Conservação do Patrimônio Cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro, que adota tal valor 

NÃO INCORPORADA 

Estimativa bastante fora da realidade. Até por não saber o que será de fato preservado, 

inventariado, tombado, restaurado... 

04-  PROPOSTA POPULAR 

Regras de uso e ocupação especiais em áreas de patrimônio histórico e recursos para 

recuperação do patrimônio construído. Mais educação para o Patrimônio Cultural. 

AVALIAÇÃO SMAPU 

Todas as intervenções em imóveis tombados, indicados para tombamento ou inseridos dentro dos 

Conjuntos Urbanos e das ADEs Culturais existentes dentro do seu perímetro da OUC devem, não 

só seguir todas as diretrizes e normas que regulamentam suas proteções, como também serem 

previamente aprovadas pelo Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte (CDPCMBH). A OUC destinará parte dos seus recursos para a restauração de imóveis 

com interesse cultural tombados ou indicados para tombamento. A OUC também promoverá 

requalificações urbanísticas de várias vias situadas nas áreas de proteção, promovendo 
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alargamento das calçadas, tratamento paisagístico e melhoria dos caminhamentos de pedestres. 

Parte dos recursos destinados ao Patrimônio Cultural poderão ser investidos em programas de 

educação patrimonial. 

INCORPORADA 

Muitas ações fundamentais citadas, contudo sem especificação afirmativa dessas ações. Muito 

genéricas. 

05- PROPOSTA POPULAR 

Educação: 

- Para o Urbano - Programa Cidade Educativa 

- Para o Patrimônio Cultural 

AVALIAÇÃO SMAPU 

O PU da OUC prevê destinação de verba para o PAES (Programa de Atendimento Econômico 

Social), que dentre as suas atividades, contará com ações de educação urbana, e dentro desta, 

ações específicas para o patrimônio cultural. 

INCORPORADA 

Como isso acontecerá? Que verba é essa? Valores? Ações?  

06 - PROPOSTA POPULAR 

Diretoria do Patrimônio Cultural 

As Diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Patrimônio para as áreas protegidas que fazem 

parte da área da OU devem ser incorporadas. 

Áreas Protegidas: Santa Tereza / Santa Efigênia / Floresta / Centro / Barro Preto (em estudo) / 

Prado / Calafate / Gameleira / Lagoinha (em 

estudo) / São Luiz / Campus UFMG / Padre Eustáquio / Carlos Prates (em estudo). Além disso , 

as ADE's de interesse cultural devem ser consideradas. 

AVALIAÇÃO SMAPU 

O Plano Urbanístico considera os imóveis tombados, indicados para tombamento, os Conjuntos 

Urbanos e as ADEs de interesse Cultural. Conforme a proposta, todas as intervenções em áreas 

submetidas à qualquer uma dessas proteções existentes dentro do seu perímetro da OUC devem, 

não só seguir todas as diretrizes e normas que regulamentam suas proteções, como também 

serem previamente aprovadas pelo Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do Município de 

Belo Horizonte (CDPCM-BH). 

INCORPORADA 

Mais uma vez generalizando as ações e destinando-as para outros parâmetros avaliadores. 

07 - PROPOSTA POPULAR 

Diretoria do Patrimônio Cultural 



36 

 

Manutenção das diretrizes estabelecidas pelo Conselho para áreas protegidas. Proposição de 

novos equipamentos e intervenção deve considerar as diretrizes de Proteção do Conselho do 

Patrimônio. Existem diretrizes específicas para as áreas protegidas, inclusive com restrição de 

altimetria para novas edificações. 

AVALIAÇÃO SMAPU 

O Plano Urbanístico considera os imóveis tombados, indicados para tombamento, os Conjuntos 

Urbanos e as ADEs de interesse Cultural. 

Conforme a proposta, todas as intervenções em áreas submetidas à qualquer uma dessas 

proteções existentes dentro do seu perímetro da OUC devem, não só seguir todas as diretrizes e 

normas que regulamentam suas proteções, como também serem previamente aprovadas pelo 

Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH). 

INCORPORADA 

Mais uma vez generalizando as ações e destinando-as para outros parâmetros avaliadores.  

08 -PROPOSTA POPULAR 

Diretoria de Patrimônio Cultural. 

Áreas Protegidas: Importância Histórica: áreas de ocupação inicial da cidade; plano de Aarão 

Reis com proteção pelo Conselho do Patrimônio. 

Importância Arquitetônica: conjunto arquitetônico expressivo que ilustra a evolução da ocupação 

da cidade. 

AVALIAÇÃO SMAPU 

No estudo para proteção dos Conjuntos Urbanos as particularidades de cada área protegida foram 

minuciosamente estudadas e são elas que guiam as diretrizes de intervenção. Dessa forma, 

considerar os estudos e diretrizes do Conselho. As deliberações normativas que definem os 

Conjuntos Urbanos Protegidos foram consideradas para o desenvolvimento da proposta. Além dos 

conjuntos urbanos, a proposta identifica os imóveis tombados, indicados para tombamento e ADEs 

de interesse Cultural. Conforme a proposta, todas as intervenções em imóveis tombados, 

indicados para tombamento ou inseridos dentro dos Conjuntos Urbanos e das ADEs Culturais 

existentes dentro do seu perímetro da OUC devem, não só seguir todas as diretrizes e normas que 

regulamentam suas proteções, como também serem previamente aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo de Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH). 

INCORPORADA 

Necessidade de maior comprometimento com a preservação do patrimônio cultural. Assumir 

mais ações que serão provenientes da OUC. Mesmo que não seja a OUC a realizar, deve ficar 

claro que será promotora da preservação e não o contrário.  

Não pode se esquivar da responsabilidade ao transformar a cidade.  

ESPECÍFICAS: ou seja, foram propostas especificadas por área de intervenção ou bairro. 

OBSERVA-SE QUE QUANTO MAIS ESPECIFICAS MENOS CONTEMPLADAS! Remete a maior 

dificuldade em atender ao que foi demandado. Por vezes uma avaliação contradiz a outra.  
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01- Carlos Prates 

PROPOSTA POPULAR 

Proposta de proteção ao desenvolvimento do modo de vida dos bairros próximos à Via Leste- 

Oeste, da sua forma de contato com a centralidade, a partir de comércio realizado em tipologia 

de armazéns e em pequenas casas comerciais (como cidade do interior)  

AVALIAÇÃO SMAPU 

AS TRÊS ÁREAS INDICADAS ESTÃO CLASSIFICADAS COMO ÁREAS DE AMORTECIMENTOS. NAS 

ÁREAS DE AMORTECIMENTO PREDOMINANTEMENTE OCUPADA POR HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, 

HAVERÁ LIMITE DE ALTIMETRIA DAS NOVAS EDIFICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA AMBIÊNCIA DE 

BAIRRO RESIDENCIAL HORIZONTAL. TAMBÉM SERÃO REALIZADOS COM RECURSOS DA OUC 

ESTUDOS E INVENTÁRIOS DO PATRIMÔNIO IMATERIAL. 

INCORPORADA 

Como serão regulamentados esses limites de altimetria de fato?  

O que seria, para a OUC, "manutenção da ambiência do bairro residencial horizontal"?  

02- Barro Preto e Centro  

PROPOSTA POPULAR 

Barro Preto e Centro: Levantamento de edifícios e áreas de importância na memória da população 

para proteção de edifícios não tombados. Estender esta propostas para todos os bairros 

necessários. 

AVALIAÇÃO SMAPU 

A política municipal de patrimônio cultural do Município de Belo Horizonte identifica imóveis 

tombados, indicados para tombamento, ou que serão protegidos por registro documental. Dessa 

forma, a política municipal de proteção cultural já identifica os edifícios não tombados que 

possuem importância para a memória da população. 

NÃO INCORPORADA 

Se, mais acima, foi dito que a OUC fará estudos e inventários de patrimônio imaterial, por que não 

reafirma aqui para o patrimônio material?  

Sabemos que o registro documental das edificações tem sido excessivamente utilizado como 

ferramenta de fato apenas documental...como de fato é!  Ou seja, sob pretexto da sua aplicação, 

facilita substituições/demolições. Essa atitude tem de ser revista. Não podemos nos contentar 

apenas com o documento que comprova a existência, mas precisamos valorizar a materialidade 

em si.  

03- Corredor Verde / Parque Lagoa do Nado e Parque Lareira 

PROPOSTA POPULAR 

Adensamento na Região do Santa Branca e Jardim Atlântico deve ser objeto de estudo de visadas 

para não comprometer a ambiência da Orla da Lagoa da Pampulha e contemplar as diretrizes 

previstas no dossiê Pampulha Patrimônio da Humanidade. 
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AVALIAÇÃO SMAPU 

As deliberações normativas que definem os Conjuntos Urbanos Protegidos e as ADE's foram 

consideradas para o desenvolvimento da proposta. Conforme a proposta, todas as intervenções 

em imóveis inseridos dentro dos Conjuntos Urbanos Protegidos e das ADEs Culturais existentes 

dentro do seu perímetro da OUC devem, não só seguir todas as diretrizes e normas que 

regulamentam suas proteções, como também serem previamente aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo de Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), de maneira a se 

garantir a preservação das paisagens tombadas e/ou de interesse cultural, paisagístico e 

ambiental. Novos empreendimentos em áreas de interesse cultural da OUC estarão submetidos 

a diretrizes específicas que incluirão análise do impacto nas visadas. 

INCORPORADA 

Quais serão essas "diretrizes específicas que incluirão análise do impacto nas visadas" ? 

04- Parque Bacia do Calafate 

4.1- PROPOSTA POPULAR 

Proposta de proteção ao desenvolvimento do modo de vida dos bairros próximos à Via Leste- 

Oeste, da sua forma de contato com a centralidade, a partir de comércio realizado em tipologia 

de armazéns e em pequenas casas comerciais (como cidade do interior) 

AVALIAÇÃO SMAPU 

AS TRÊS ÁREAS INDICADAS ESTÃO CLASSIFICADAS COMO ÁREAS DE AMORTECIMENTOS. NAS 

ÁREAS DE AMORTECIMENTO PREDOMINANTEMENTE OCUPADAS POR HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, 

HAVERÁ LIMITE DE ALTIMETRIA DAS NOVAS EDIFICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA AMBIÊNCIA DE 

BAIRRO RESIDENCIAL HORIZONTAL. TAMBÉM SERÃO REALIZADOS COM RECURSOS DA OUC 

ESTUDOS E INVENTÁRIOS DO PATRIMÔNIO IMATERIAL. 

INCORPORADA 

Especificar melhor o que são áreas de amortecimento. Como se caracterizam? O que pode e o 

que não pode? 

4.2- PROPOSTA POPULAR 

Área de amortecimento para o Parque da Gameleira, com indicação para tombamento . 

A área foi definida como área de adensamento para possibilitar eventual ampliação do 

equipamento de uso público. Quanto ao tombamento, ele não é objeto de definição da OUC, mas 

sim do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. 

NÃO INCORPORADA 

Mais uma vez, em confronto com algumas solicitações, as ações são facilmente terceirizadas... 

A OUC precisa se responsabilizar pelas ações que queira promover e os impactos que gerará. 

4.3- PROPOSTA POPULAR 

Proteção de áreas de comunidades tradicionais, como os bairros Calafate e Nova Suissa.  

AVALIAÇÃO SMAPU 
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A proposta da OUC parte do princípio do respeito a todas as proteções de patrimônio cultural 

existentes (tombamentos, ADEs e Conjuntos Urbanos). A proposta também destinará recursos 

para estudos e inventários de patrimônio material e imaterial de áreas ainda não protegidas. Além 

disso, como ponto de partida do Plano de Gestão de cada Programa, será desenvolvida uma Leitura 

Comunitária de Referências Locais, abordando registros da memória social dos bairros, 

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

independentemente de seu reconhecimento oficial pelo Conselho como patrimônio histórico e 

cultural da cidade. Nesse sentido, as áreas dos bairros Calafate e Nova Suissa poderão receber 

estes recursos, a critério do Grupo Gestor e do Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do 

Município. 

INCORPORADA PARCIALMENTE 

Aqui  diz que serão feitos estudos de patrimônio material e imaterial. Ou seja, percebe-se que 

não há homogeneidade nas ações nem nas justificativas!!! 

Como serão feitas essas leituras? Quando dentro do processo da OUC? Afinal, para definir 

verbas, investimentos, diretrizes, as leituras já têm de estar encaminhadas. 

Justamente bate com a destinação de verbas, aliás, da existência de verbas para tal.  

05- Revitalização da Lagoinha 

5.1- PROPOSTA POPULAR 

Proibir Ferro Velho na Lagoinha (Estimula a destruição do patrimônio e degrada a área)  

AVALIAÇÃO SMAPU 

As propostas trabalharam com incentivo a determinadas atividades relacionadas ao uso cultural, 

e não com a proibição de usos existentes na área. 

NÃO INCORPORADA  

Curioso. para outras ações de intervenção pode restringir vários usos e até proibi-los. Por que 

não avaliar antes o que é positivo e negativo na região ao invés de já eliminar? 

E outra: o termo revitalização não se aplica a essa região! É necessário que a PBH aprenda a usar 

melhor as teorias sobre preservação e intervenção de patrimônio. Tem profissionais competentes 

para tal.  

5.2- PROPOSTA POPULAR 

Vila Residencial. Deveria ser tombado. Preciosidade da Arquitetura.  

AVALIAÇÃO SMAPU 

TOMBAMENTO NÃO É ESCOPO DA OPERAÇÃO. OUC PREVÊ, ENTRETANTO, INVESTIMENTOS PARA 

MELHORIA DO PATRIMÔNIO EDIFICADO EXISTENTE 

NÃO INCORPORADA 

A OUC precisa ser também ferramenta para colher dados e não terceirizar tudo de forma tão 

rápida. Precisa se responsabilizar pelas ações de intervenção e atingir, o mais próximo possível, 

o que a população entende como valioso.  
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5.3- PROPOSTA POPULAR 

Melhorar Rua Bonfim igual Além Paraíba: Bonfim deve ser inserido nas melhorias. Tem projeto 

de melhoria do Cemitério como 

Patrimônio Cultural. 

AVALIAÇÃO SMAPU 

PERÍMETRO DA OUC FOI ALTERADO PARA CONTEMPLAR ESTA PROPOSTA. TAMBÉM FOI INCLUÍDA 

NA OUC A REQUALIFICAÇÃO DA RUA BONFIM. 

INCORPORADA  

Contraditório. Afinal, para tais melhorias justamente precisa avançar nos estudos sobre 

patrimônio a ser valorizado e preservado. Serão feitos então esses estudos sobre patrimônio 

material?  

Percebam como o documento nos dá diferenciações graves de posicionamento. 

06- Programa Parque Linear Leste 

6.1- PROPOSTA POPULAR 

Considerando o Conjunto Urbano de Santa Tereza, avaliar a questão da visada na área de 

adensamento prevista do outro lado da Av. Dos Andradas  

AVALIAÇÃO SMAPU 

As quadras situadas em áreas de adensamento receberão diretrizes específicas de implantação 

e/ou projeto que contribuirão para a preservação de visadas importantes. Além disso, em áreas 

com interesse de preservação de visadas, como a do Conjunto Urbano de Santa Tereza para a Serra 

do Curral, poderão ser exigidos estudos de visadas que serão aprovados pelo Conselho de 

Patrimônio, em função da proteção deste conjunto. 

INCORPORADA  

Quais são essas visadas e diretrizes? Quando serão definidas?  

6.2- PROPOSTA POPULAR 

Prever mais recursos para patrimônio histórico em Santa Tereza, acima dos 3% apresentados, 

considerando a relevância e representatividade da cultura afro na região.  

O Grupo Gestor Geral será responsável por deliberar sobre os recursos a ser destinados para 

patrimônio histórico por Programa. 

NÃO INCORPORADA  

A dificuldade em afirmar sobre verbas é grave.  

Como saber porcentagens para cada bairro se nem mesmo sabe o que será feito? Não tem 

estudos , inventários, laudos de conservação... 

Concluindo: 
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A OUC precisa ser muito esmiuçada, antes da redação final para aprovação. Do contrário, seremos 

reféns de jogo de responsabilidades, sem que assumam o que pretendem.  

Não há um discurso linear sobre a preservação do patrimônio cultural.  

O patrimônio vira facilmente moeda de troca e de convencimento. Tem valor imediato quando é 

colocado no discurso, mas sem garantias sérias, viram apenas documentos e a cidade perde, 

literalmente.  

A sociabilidade urbana da cidade pode ser gravemente comprometida, ainda mais porque 

grande parte das áreas a serem transformadas pela OUC são consolidadas e referenciais para a 

história de BH.  

Ressalto ainda que ficou claro o desinteresse em valorizar bens edificados a serem legalmente 

instituídos como patrimônio, seja por inventário, seja por tombamento.  

O que já está incorporado na lista como tombados, inventariados ou dentro de ADE´s , são apenas 

considerados por esse motivo...pela obrigatoriedade exigida pela lei. 

Temo que o que possuímos de bens de valor como representantes da memória social, não 

legalmente protegidos, sejam facilmente descartados.  

• CONDICIONANTE 44- Definir uma política de preservação que ressalte o patrimônio cotidiano, 

dos bairros tradicionais, sem que para serem compreendidos e valorizados precisem ser 

necessariamente tombados! É preciso enxergar como unidade, como paisagem, como 

referência.  

• CONDICIONANTE 45- Implementar um plano de preservação do patrimônio material, imaterial 

e do cotidiano, de forma clara, por setor, com ações quantificadas e valores definidos para 

efetiva atuação na área da OUC ACLO. 

 

10. Aeroporto da Pampulha- BAIRROS SÃO LUÍS E SÃO JOSÉ – PAMPULHA 

A base de sustentação de todo o projeto da Operação Urbana deve ser a Sustentabilidade, na 

busca pela transformação territorial, através da reorganização urbana. A forma de deflagração 

desse projeto é a implementação de mecanismos de gestão através da participação das 

comunidades, reordenando as áreas subutilizadas, renovando áreas centrais e consolidando novas 

centralidades.  

A Associação Pro-Civitas, em Manifestação, entregue em julho de 2015 aos Srs. Representantes do 

COMPUR, destacou: 

“Inicialmente esclarecemos que entendemos que projetos de melhorias sociais que pretendam 

promover o desenvolvimento urbano como um todo, englobando aí os aspectos educacionais, de 

saúde e transporte e ambientais, deveriam ter como prioridade as áreas mais carentes e de risco.  

Levar  melhorias para esta parcela da população, que trava luta diária contra as dificuldades do 

processo de sobrevivência e de inserção social, tornaria este  processo mais justo e com respostas 

mais expressivas. Acreditamos ser necessário, para que estas mudanças ocorram, o empenho e a 

atuação dos entes públicos. Porém, entendemos, que a OUC, por se tratar de um projeto 

desenvolvido pelo poder público com a participação da iniciativa privada, corra risco de desvio da 

finalidade, pois a rentabilidade do negócio é o foco da iniciativa privada. O interesse desvia-se, 
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então, para as áreas economicamente estratégicas, que desfrutam de relativa infraestrutura, não 

se caracterizando como área prioritária, porém rentável. “ 

O projeto em discussão ocupa área de aproximadamente 30 mil km² da cidade, considerada, por 

vários urbanistas, de abrangência demasiadamente extensa,  composta de realidades diversas,  

para intervenção em projeto único, tornando-se , assim,  de difíceis implantação e sucesso. 

Entendemos que questões relativas à sustentabilidade do projeto impliquem em:   

- exigências construtivas; 

- eficiência da mobilidade; 

- preservação e criação de grandes áreas verdes, preferencialmente parquinhos e pracinhas 

inexpressivos ambientalmente;  

- obrigatoriedade da implementação ou expansão das obras estruturais, antecipadamente à 

iniciação do projeto;  

- e, também, entendemos e defendemos como sustentabilidade, a obrigação da especificação com 

detalhamento e atribuição das responsabilidades dos entes públicos e da sociedade civil envolvida,  

para a devida e intransigível responsabilização pela obra.  

Este projeto, de longa duração, é previsto para os próximos vinte anos. Muito longo, tanto em 

extensão quanto prazo.  Acreditamos que realidades mudarão, urgências diversas se alternarão, 

consumidas pela inexecução pois, não previstas e, assim,  não exeqüíveis. O projeto seguirá ou se 

obstará, conforme interesses políticos e não populares. Destacamos:  

- interesses políticos; 

- e a estes interesses políticos, somente um projeto de EIV extremamente detalhado poderia se 

opor.  

Desta forma, na tentativa de buscar um resultado detalhado e protetivo, enfatizando as diversas 

urgências nas regiões mais carentes, a preservação de áreas ambientais de interesse da 

comunidade e, também, da implantação e interferências nas regiões economicamente 

desenvolvidas e atrativas economicamente, entendemos que o EIV  deveria ter sido  apresentado 

por regiões. Acreditamos que este detalhamento ao procedimento traria a todo o processo mais 

transparência e confiança. 

Relativamente às questões pertinentes à área de atuação da Pro-Civitas, contestamos a não 

inclusão do Aeroporto da Pampulha neste projeto de adensamento e expansão. Esclarecemos que, 

em nossas manifestações, dirigidas aos representantes do COMPUR e protocoladas no mesmo 

órgão, já  nos colocamos contrários à exclusão do Aeroporto por entendermos que  estaria 

havendo adensamento mascarado, em projetos distintos - OUC e Expansão do Aeroporto. 

Destacamos, inclusive, que o projeto do EIV fica desta forma comprometido em sua essência, pois, 

todas as projeções de mobilidade, adensamento, infraestrutura (COPASA) e demais dados 

relativos  ao estudo de viabilidade se tornam comprometidos.  

Transcrevo nosso posicionamento: julho de 2015 

“4- Aeroporto - da sobreposição de adensamentos –  
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 O Bairro São Luís/Aeroporto,  em função da proximidade ao aeroporto da Pampulha possui 

restrições de altimetria em razão da segurança dos vôos; entretanto, no projeto da OUC,  teve seu 

percentual de adensamento aumentado ao longo da Av, Antônio Carlos. Este procedimento, 

considerado pela nossa Associação como inadmissível, propõe expansão de adensamento, em 

área sobre a qual já existe um projeto de ampliação do Aeroporto da Pampulha, não divulgado 

estrategicamente.  Assim, na mesma área, em doses homeopáticas, será autorizado um sobre 

adensamento, que tornará o bairro impraticável, considerando-se o acréscimo populacional 

flutuante, que fará uso desde nova oferta.  Julgamos medida sem respaldo legal-urbanístico. 

Somos pela exclusão total do adensamento proposto, inclusive defendemos que os projetos que 

afetam esta área devam ser discutidos conjuntamente – OUC e Ampliação do Aeroporto da 

Pampulha “. 

Confirmamos nossos entendimentos embasados na política adotada pela Infraero, de liberação, 

para o Aeroporto da Pampulha, de maior numero de vôos e tamanho das aeronaves. Fato 

inconteste, porém, ignorado pela OUC, que promoverá sobre adensamento associado ao 

adensamento proposto para o aeroporto. .  

Ressaltamos que, por estarmos inseridos em região tombada - visando a titularidade de 

Patrimônio da Humanidade, circundados por grandes equipamentos urbanos (Mineirão, 

Mineirinho), já administramos, sem êxitos, problemas decorrentes do imenso fluxo de pessoas.  

Pior, aumentados a cada dia, em virtude da pressão da iniciativa privada para a realização de shows 

e eventos, durante todos os finais de semana e, à noite, com aumento da poluição sonora e da 

criminalidade, agravados com a restrição de vagas de estacionamento e o insuficiente transporte 

coletivo.  

Também, destacamos gravíssima questão na atual configuração do projeto da Av. Antonio Carlos 

que, recém entregue ao público, não foi contemplado com um projeto de ciclovia, que ao nosso 

entendimento deveria ter sido priorizado, juntamente com o transporte coletivo. Trata-se da 

maior região plana da cidade, que atende à Universidade do Estado (UFMG), ligando o centro de 

Belo Horizonte à Cidade Administrativa. Deparamo-nos, assim, com mais uma obra sem expertise 

dos responsáveis (não nos esqueçamos da queda do viaduto), que deverá ser refeita, inclusive na 

Av. Pedro I, para incluir a ciclovia, tudo à custa do sem número de impostos pagos pelo 

contribuinte, como virou rotina em nossa administração.  

Ações sem projeto global, feitas sem qualificação profissional, ao sabor de interesses imediatos e, 

sem a devida responsabilização dos agentes públicos, proliferam impunemente. Para ilustrar: 

ciclovia e também a limpeza da lagoa, já estão perdidas parcialmente pelo serviço iniciado e não 

finalizado, trincheiras ( Av. Santa Rosa e ao longo da Av. Pedro I),  viadutos, restauração de jardins 

, etc, etc. 

Assim concluímos que o conceito de sustentabilidade está estreitamente associado à 

transparência, à urgência, à competência, à responsabilidade e à ambiência e que   os  

detalhamentos próprios do EIV deveriam estar  circunstanciados, preferencialmente, como 

afirmamos, por região.   

• CONDICIONANTE 46-  Promover a revisão e compatibilização da OUC ACLO com a inclusão do 

Aeroporto da Pampulha ao Projeto da OUC ACLO, para que  ambos sejam analisados,  no  estudo 

de viabilidade e na análise de impactos gerados de forma conjunta na região da Pampulha.  

• CONDICIONANTE 47- Resolver o gargalo existente na travessia da Av. Santa Rosa com Av. 

Antonio Carlos  (Santa Rosa- Lagoa/Aeroporto e  Santa Rosa-Aeroporto/Lagoa).  Com a OUC e a 
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expansão do Aeroporto este problema tomará dimensões inadministráveis. Proposta de 

travessia subterrânea já foi apresentada e acreditamos ser a solução. Milhões foram gastos na 

construção da atual trincheira e mais tarde,  em nova intervenção, porém,   sem qualquer 

solução definitiva pois, como mencionado anteriormente, sem  devida expertise dos 

responsáveis pelo projeto. 

 

AEROPORTO DA PAMPULHA- PORTARIA 957/GC3 DO MINISTÉRIO DA DEFESA CINDACTA 1 

RESUMO DA PORTARIA 957 GC3- Artigos relevantes 

(...) 

Art. 12. As superfícies horizontal externa e de proteção do voo visual têm por finalidade 

disciplinar a ocupação do solo de modo a garantir: 

I - a segurança das operações aéreas às aeronaves em condições normais de operação, 

por meio da manutenção das áreas de proteção de procedimentos de navegação aérea 

livres de obstáculos; e 

II - a regularidade das operações aéreas, por meio da manutenção dos mínimos 

operacionais de aeródromo como os mais baixos possíveis. 

(...) 

Art. 86. As situações nas quais um objeto causa efeito adverso OPEA à segurança ou à 

regularidade das operações aéreas, as possíveis exceções e as ocasiões nas quais poderá 

ser conduzido um estudo aeronáutico OPEA estão estabelecidas nos artigos 88 a 107. 

§ 1º O estudo aeronáutico de que trata o caput deste artigo é de caráter qualitativo e os 

critérios e responsáveis por sua condução serão detalhados em norma complementar do 

COMAER nos termos da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 63-19. 

§ 2º A metodologia qualitativa de condução de estudos aeronáuticos é capaz de avaliar 

o efeito adverso de um objeto, ou de um grupo de objetos, identificar medidas 

mitigadoras e determinar o prejuízo operacional em aceitável ou inaceitável com base 

em parâmetros preestabelecidos, mas não é capaz de quantificar o aumento do risco 

associado às operações aéreas. 

§ 3º A proliferação de obstáculos que afetam adversamente a segurança ou a 

regularidade das operações aéreas, ainda que um estudo aeronáutico tenha classificado 

o prejuízo operacional em aceitável, pode limitar a quantidade de movimentos, 

inviabilizar a operação de determinados tipos de aeronaves e reduzir a quantidade de 

passageiros ou de carga transportável 

(...) 

Art. 108. A documentação a ser apresentada e o trâmite processual para análise de um 

objeto projetado no espaço aéreo serão definidos em norma complementar do COMAER 

nos termos da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 11-3. 

Parágrafo único. O interessado deverá, por meio de formulário próprio e dentro do prazo 

estabelecido na norma complementar citada no caput deste artigo, informar, 
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obrigatoriamente, ao Órgão Regional do DECEA, o término da obra, em caso de objeto 

permanente, ou o encerramento das atividades, em caso de objeto temporário. 

Art. 109. Deve ser submetido à autorização do Órgão Regional do DECEA, novo objeto, 

ou extensão de objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou móvel: 

I - dentro dos limites laterais da superfície de aproximação quando: 

a) se encontrar dentro da primeira seção; 

b) se encontrar dentro da segunda seção e possuir altura superior a 60 metros em 

relação à borda interna; 

c) se encontrar dentro da seção horizontal e possuir altura superior a 140 metros em 

relação à borda interna; 

d) se tratar de objeto que se caracterize como de natureza perigosa; ou 

e) sua configuração for pouco visível a distância, como por exemplo, torres, linhas 

elétricas, cabos suspensos e mastros, entre outros, e estiver localizado dentro de 3000 

metros da borda interna. 

II - dentro dos limites laterais da superfície de decolagem quando: 

a) se encontrar dentro de 3000 metros da borda interna; 

b) se encontrar além de 3000 metros da borda interna e possuir altura superior a 60 

metros em relação à borda interna; 

c) se tratar de objeto que se caracterize como de natureza perigosa; ou 

d) sua configuração for pouco visível a distância, tais como torres, linhas elétricas, cabos 

suspensos e mastros, entre outros, e estiver localizado dentro de 3000 metros da borda 

interna. 

III - dentro dos limites laterais da superfície de transição; 

IV - dentro dos limites laterais da superfície horizontal interna quando possuir altura 

superior a 25 metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da superfície 

do terreno em mais de 8 metros; 

V - dentro dos limites laterais da superfície cônica quando possuir altura superior a 45 

metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da superfície do terreno 

em mais de 19 metros; 

VI - dentro dos limites laterais da superfície de proteção do voo visual quando possuir 

altura superior a 55 metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da 

superfície do terreno em mais de 30 metros; ou 

VII - dentro dos limites laterais da superfície horizontal externa quando possuir altura 

superior a 150 metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da 

superfície do terreno em mais de 30 metros. 

Art. 113. Deve ser submetido à autorização do Órgão Regional do DECEA, novo objeto, 

ou extensão de objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou móvel, 
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localizado fora dos limites laterais de um plano de zona de proteção quando possuir 

altura igual ou superior à 150 metros acima da superfície do terreno. 

 

Seção I 

Art. 124. À Administração Municipal/Distrital compete: 

I - compatibilizar o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano contido dentro dos 

limites horizontais dos planos de zona de proteção conforme as restrições especiais 

estabelecidas por esta Portaria; 

II - garantir a preservação e a proteção dos sítios aeroportuários e a compatibilização do 

planejamento urbano com os planos de zona de proteção; 

III - fiscalizar os objetos projetados no espaço aéreo e o desenvolvimento de atividades 

urbanas quanto à sua adequação aos planos de zona de proteção; 

IV - receber e apurar denúncias sobre a existência de objetos que possam vir a contrariar 

os dispositivos previstos nesta Portaria, bem como nas normas complementares do 

COMAER; 

V - encaminhar ao Órgão Regional do DECEA os seguintes elementos necessários à 

análise de denúncias de objetos que possam contrariar os dispositivos previstos nesta 

Portaria: 

a) nome do empreendimento; 

b) tipo de objeto; 

c) altitude ortométrica da base; 

d) altitude ortométrica do topo; 

e) altura; e 

f) coordenadas geográficas. 

VI - exigir do interessado a decisão final do COMAER, nos processos de solicitação de 

novos objetos ou de expansão de objetos existentes. 

 

- DA CONSTITUIÇÃO 1988: 

  Art. 30. Compete aos Municípios: 

        I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

        II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

        III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos 

prazos fixados em lei; 
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        IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

        V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial; 

        VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 

de educação infantil e de ensino fundamental; 

        VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 

de atendimento à saúde da população; 

        VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

        IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

        Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal, na forma da lei. 

        § 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 

Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de 

Contas dos Municípios, onde houver. 

        § 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 

Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços 

dos membros da Câmara Municipal. 

        § 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à 

disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-

lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

        § 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

 

Nas informações básicas solicitadas a partir do dia 01/12/2015 não consta nenhuma informação 

com relação a altimetria (o campo onde constavam tais informações não é contemplado neste 

novo documento), isto não quer dizer que não haja restrição. Ela só não está descrita nas 

informações básicas. 
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Fig 06- Área de abrangência da portaria; 

Fonte: Carlos Filgueiras 

 

Fig 07- área abrange outros municípios como Contagem e Nova Lima 

Fonte: Carlos Filgueiras 
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Fig. 08- Edificações acima da altimetria permitida 

Fonte: Carlos Filgueiras  

 

Fig. 09- Edificações acima da altimetria permitida 

Fonte: Carlos Filgueiras 
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No art. 124, onde o DECEA determina atribuições e competências ao Município., verifica-se que  

tal portaria transfere ao CINDACTA ! a competência para aprovar todo e qualquer projeto no 

entrono definido pela lei, em Brasília, embora a  Constituição dê como privativa a competência 

dos municípios para legislar sobre esse assunto.  

No caso de um aeroporto novo, com certeza a portaria seria utilizada na escolha do local, para 

áreas não edificadas, faz sentido incorporar a portaria na regulamentação de construção. Mas não 

sei se faz sentido legal exigir outra aprovação, além da da prefeitura, para cada projeto. 

E, com certeza, não faz sentido aplicar a portaria numa cidade como Belo Horizonte, já quase 

completamente edificada " em desconformidade com a portaria ", sem qualquer adaptação ou 

ajuste na norma. 

• CONDICIONANTE 48- Análise das altimetrias previstas nas áreas da OUC ACLO, em função da 

deliberação de  altimetria da aeronáutica (nova portaria 957/GC3 do Ministério da Defesa 

CINDACTA 1 - que entrou em vigor dia 15/10/2015). 

• CONDICIONANTE 49-Promoção de concursos públicos de arquitetura para projetos 

urbanísticos de Conjuntos Urbanos e ADEs e nos setores específicos da OUC ACLO, como 

exemplo o Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar para o Plano de Urbanização do 

Subsetor A1 no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca. 

 

11- ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Foram feitas as análises no estudo de viabilidade econômica considerando: 

I. Estudo de implantações 

II. Cálculo do valor do Cepac e da taxa de conversão 

III. Viabilidade econômica de empreendimentos imobiliários 

IV. Previsão de receita 

11.1- TIPOLOGIAS UTILIZADAS PARA A ÁREA DE AMORTECIMENTO: 
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11.2- TIPOLOGIAS UTILIZADAS PARA A ÁREA DE ADENSAMENTO: 

 

11.3- PARÂMETROS URBANÍSTICOS CONSIDERADOS PARA AS ÁREAS DE AMORTECIMENTO 
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11.4- PARÂMETROS URBANÍSTICOS CONSIDERADOS PARA AS ÁREAS DE ADENSAMENTO 

 

11.5- RESULTADO DAS IMPLANTAÇÕES: PADRÃO MÉDIO 
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II. 6- CÁLCULO DO VALOR DO CEPAC E DA TAXA DE CONVERSÃO 

11.6.1- Padrão construtivo e preço de venda 

 

11.6.2- Preço de terreno 

Tipologias
Área 

terreno
Cat. C. Complem. Uso N. UH N. lojas N. vagas

N. 

pavim.

Área privat 

/ área liq.

Área equiv / 

área privat
CA efet. CA bruto

CA 

gratuito

CA 

CEPAC

OM-3 - residencial 18 - 26 6 1,05           1,69             1,50     2,66       0,18     0,32     

OM-3 C. INTERM. residencial 22 - 24 7 1,04           1,46             2,00     2,90       0,36     0,64     

OP-1 - residencial 18 - 26 6 1,05           1,69             1,50     2,66       0,18     0,32     

OP-1 C. INTERM. residencial 22 - 24 7 1,04           1,46             2,00     2,90       0,36     0,64     

OP-2 - residencial 34 - 38 11 1,07           1,48             2,73     4,28       0,18     1,55     

OP-2 C. INTERM. residencial 31 - 31 12 1,05           1,49             2,70     4,07       0,36     1,34     

OM-3 - residencial 72 - 108 11 1,07           1,65             1,50     2,54       0,18     0,32     

OM-3 C. INTERM. residencial 96 - 132 12 1,07           1,56             1,95     3,16       0,34     0,61     

OP-1 - residencial 72 - 110 11 1,07           1,62             1,51     2,51       0,18     0,33     

OP-1 C. INTERM. residencial 96 - 132 12 1,07           1,56             1,95     3,16       0,34     0,61     

OP-2 - residencial 144 - 216 14 1,08           1,39             2,95     4,29       0,18     1,77     

OP-2 C. INTERM. residencial 153 - 159 17 0,96           1,44             3,59     4,89       0,34     2,25     

OM-3 misto 27 5 27 9 1,36           1,33             1,83     3,55       0,18     0,65     

OM-3 C. INTERM. misto 32 5 32 12 1,29           1,42             2,13     3,96       0,36     0,77     

OP-1 misto 35 5 35 13 1,27           1,42             2,35     4,33       0,18     1,17     

OP-1 C. INTERM. misto 32 5 32 13 1,29           1,43             2,13     3,99       0,36     0,77     

OP-2 misto 35 5 35 14 1,27           1,43             2,35     4,33       0,18     1,17     

OP-2 C. INTERM. misto 32 5 32 13 1,29           1,43             2,13     3,98       0,36     0,77     

OM-3 misto 109 28 109 9 1,44           1,30             1,83     3,64       0,18     0,65     

OM-3 C. INTERM. misto 144 28 144 12 1,34           1,33             2,44     4,48       0,34     1,10     

OP-1 misto 144 28 144 12 1,36           1,32             2,44     4,59       0,18     1,26     

OP-1 C. INTERM. misto 171 28 171 15 1,30           1,32             2,90     5,28       0,34     1,56     

OP-2 misto 213 28 213 19 1,28           1,31             3,60     6,49       0,18     2,42     

OP-2 C. INTERM. misto 255 28 255 26 1,24           1,32             4,29     7,48       0,34     2,95     

MÉDIO

TM-R01

720

2880

TMinc01

720

2880
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11.6.3- Cálculo da OODC 

 

 

11.6.4- Disponibilidade a pagar – TIR = 20%  
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11.7. Cálculo do valor do Cepac e da taxa de conversão 

11.7.1- Taxa de conversão por valor do ITBI, Preço do Cepac e OODC 

 

11.8-  Viabilidade econômica de empreendimentos imobiliários 

11.8.1- Resumo financeiro: padrão médio, tipologia usual, categoria OP-1 e terreno de 2.880m² 
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11.8.2- Resultados: TIR em áreas de amortecimento e terrenos de 2880m²  

 

11.8.3- Resultados: OODC/Lucro em áreas de amortecimento e terrenos de 2880m²  

 

11.8.4- Resultados: TIR em áreas de adensamento e terrenos de 2880m²  



57 

 

 

11.8.5- Resultados: OODC/Lucro em áreas de adensamento e terrenos de 2880m²  

 

 

11.8.6- Resultados: OODC/Lucro em áreas de adensamento e terrenos de 2880m²  

 

I1.9. Previsão de receita 

11.9.1- Equação de receita 
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Receita estimada para OUC-ACLO nos próximos 20 anos de R$ 3,18 bilhões 

 

11.10- INVESTIMENTOS 
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stimentos 

• CONDICIONANTE 50-  MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE OS ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONOMICA 

FINANCEIRA DA OUC ACLO, PROPOSTA PELA PBH E OS ESTUDOS E DEMANDAS REAIS DOS 

EMPREENDEDORES, NO SENTIDO DE SE VIABILIZAREM OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A 

EFETIVA REALIZAÇÃO DA OUC. 

 

12. HABITAÇÃO 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS 

-Incentivo à produção de unidades menores e com menos vagas de garagem (Tipologia 

Incentivada). 

-Maior adensamento associado à exigência de número mínimo de unidadesnos empreendimentos. 

-Produção Pública de Habitação de Interesse Social distribuída ao longo de toda a área. 

-Parcelamento, Edificação e Utilização compulsóriose IPTU progressivo no tempo, para áreas e 

edificações subutilizadas ou não utilizadas. 

Projeção da Produção Imobiliária até 2035 

(EVEF: permissividade da Lei + dinâmica de mercado) 

Cenário Tendencial: incremento de 40.400 unidades, totalizando 146.000 domicílios. 

Cenário com OUC: incremento de 114.300 unidades, totalizando 220.000 domicílios 

Deixamos a análise detalhada de habitação para o setor popular-entidades do setor. 

• CONDICIONANTE 51-  MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE EQUIPE DA OUC ACLO E O CONSELHO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TENDO EM VSITA A IMPORTANCIA DO MESMO NO CONTEXTO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DA OUC. 

13- GESTÃO DA OPERAÇÃO –OUC ACLO-Urbana 
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Previsão de duração OUC: 20 anos 

GESTÃO ESTRATÉGIA DE APROXIMAÇÃO DA REALIDADE LOCAL E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

DA COMUNIDADE NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO PLANOS 

13.1- PLANOS DE GESTÃO 

Detalhamento das ações NA ESCALA LOCAL de um ou mais programas, de forma compartilhada 

com a sociedade civil (grupos gestores e conselhos). 

-Plano Local de Habitação de Interesse Social 

-Plano Local de Equipamentos 

-Plano Especial de Arborização 

-Plano de Infraestrutura local 

-Plano Detalhado de Investimentos 

13.2- PLANOS DE APROVAÇÃO ESPECIAL 

Estratégias de aplicação da lei da OUC ACLO, em uma unidade de vizinhança, a partir de aprovação 

especial de empreendimentos fora do Plano de Gestão vigente, de forma a criar dinâmica e 

melhorias em todo o perímetro da OUC. 

 

 

Em uma das apresentações da OUC ACLO, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo –CAU_MG e 

entidades de arquitetura e urbanismo-IAB-MG e SINARQ-MG foram excluídas da composição 

dos Grupos Gestores Locais e são sugeridos as participações do  grupo Indisciplinar-UFMG e 

Praxis como componentes.  

CONDICIONANTE 52- Acreditamos que seja essencial a participação de entidades de arquitetura 

e urbanismo na composição de todos os grupos gestores, por ser a implantação de um plano 
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urbanístico, uma atividade multidisciplinar, mas de coordenação exclusiva como  atribuição 

profissional privativa do arquiteto urbanista. 

CONDICIONANTE 53- Acreditamos também que os concursos públicos sejam imprescindíveis 

como forma de implantação efetiva de planos e projetos da OUC ACLO. 

 

13.3- PROGRAMA DE ATENDIMENTO-ACLO 

PROGRAMA DE ATENDIMENTO ECONÔMICO SOCIAL para a população diretamente afetada. 

Garantia de permanência da população em situação de vulnerabilidade social residente na área. 

ESTRATÉGIAS 

-Projetos de inclusão social e produtiva, qualificação profissional e geração de emprego e renda; 

-Implantação de Escritórios Locais e Grupos Gestores Locais para assegurar a efetiva participação 

da população ; 

-Manutenção das ZEIS e investimento em Vilas e favelas e loteamentos irregulares de baixa renda; 

-Reassentamento em decorrência das obras previstas dentro da área da OUC; 

CONDICIONANTE 54- NÃO DEFINIR A PBH ATIVOS COMO A EMPRESA QUE IRÁ COORDENAR A 

GESTÃO DOS RECURSOS DA OUC ACLO. VERIFICAR A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UMA 

AUTARQUIA PARA GERENCIAR A IMPLANTAÇÃO DA OUC ACLO OU SE A MESMA DEVERIA SER 

FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA OTIMIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS. 

CONCLUSÃO 

Entendemos que colocadas nossas considerações e condicionantes o REIV, da OUC ACLO, poderia 

ser aprovado, desde que os estudos complementares e condicionantes fossem aprovados e 

incorporados ao projeto, como requisitos para encaminhamento do mesmo para elaboração do 

PL específico. 

 

Belo Horizonte, 26 de janeiro  de 2016. 

 

 

 

Maria Auxiliadora Afonso Alvarenga 

 

GRATIDÃO A TODAS E TODOS QUE PARTICIPARAM DESSA EMPREITADA. 
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