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ROTEIRO DE ESTUDO DOS IMPACTOS URBANÍSTICOS E REPERCUSSÕES DO 
EMPREENDIMENTO NA VIZINHANÇA PARA OPERAÇÕES URBANAS SIMPLIFICADAS 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO DO ROTEIRO 
 

Este roteiro especifica critérios básicos a serem informados ou analisados para elaboração de estudo dos impactos urbanísticos e 
repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas, em conformidade com o Decreto n° 15.758, de 07 de 
novembro de 2014.  
A) Todos os tópicos deverão ser preenchidos e foram selecionados conforme análise técnica prévia da proposta de operação urbana 
simplificada, realizada pela SMAPU. O conteúdo deste roteiro é mínimo e é desejável que os responsáveis técnicos e legais encaminhem 
outras informações necessárias à análise da SMAPU quanto à pertinência de aplicação do instrumento.  
B) O presente Roteiro terá validade de um ano para ser preenchido e protocolado na SMAPU. 
C) As contrapartidas apontadas pelo Executivo Municipal à operação urbana simplificada devem ser avaliadas neste estudo, se for o caso, 
bem como as indicações feitas no parecer prévio que configura o interesse público em se desenvolver a operação urbana simplificada 
elaborado pela SMAPU. 
D) Em caso de dúvidas, entrar em contato com a SMAPU pelo e-mail jomonnerat@pbh.gov.br ou pelos telefones 3246 0020 ou 32460016. 

 

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

1.1 EMPREENDIMENTO  

Nome: Associação Médica de Minas Gerais 

CNPJ (*): 17.217.969/0001-11 

*somente para empreendimentos instalados ou quando houver o dado 

Índice Cadastral do IPTU: 004027 014 001-X 
004027 014 002-9 
004027 024 001-4 

Endereço (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento): Avenida João Pinheiro, 161  
 

Bairro: Centro CEP: 30130-180 

Lote(s) envolvido(s): Lote 014, 016, 018 e 024 (Quadra 027 e Zona 004) 

RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 

Nome: Dr. Lincoln Lopes Ferreira 

CPF: 441217096-91 

Endereço para correspondência (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento): Avenida João Pinheiro 161 

Bairro: Centro Município: Belo Horizonte 

CEP: 30130-180 Endereço eletrônico: www.ammg.org.br 

Telefone: (31) 3247-1600 Fax: - 

E-mail: presidencia@ammg.org.br 

Assinatura do responsável legal pelo empreendimento: 

 

Data: 

1.2 RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTUDO DOS IMPACTOS URBANÍSTICOS E REPERCUSSÕES DO EMPREENDIMENTO NA 
VIZINHANÇA PARA OPERAÇÕES URBANAS SIMPLIFICADAS: (COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA) 

Nome da empresa: Clam Engenharia Ltda. 

Responsável técnico: José Cláudio Nogueira Vieira  

Formação Profissional: Engenharia Civil 

Endereço para correspondência (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento): Rua Sergipe, 1333 

mailto:presidencia@ammg.org.br
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Bairro: Funcionários  Município: Belo Horizonte 

CEP: 30130-174 Telefone: (31) 3048-2000 Fax: (31) 3048-2001 

E-mail: jcvieira@clam.eng.br 

Assinatura do responsável técnico pelo empreendimento: 

 

Data: 

1.3 EQUIPE TÉCNICA – ESTUDO DOS IMPACTOS URBANÍSTICOS E REPERCUSSÕES DO EMPREENDIMENTO NA 
VIZINHANÇA PARA OPERAÇÕES URBANAS SIMPLIFICADAS 

Nome Formação Profissional Função Desempenhada 
No Registro 
Profissional 

José Cláudio Nogueira Vieira Engenharia Civil 
Coordenação geral da equipe 

técnica e desenvolvimento 
65.790/D CREA MG 

Rodrigo Lisboa Costa Puccini Ciências Biológicas 
Coordenação da equipe técnica, 

revisão e desenvolvimento 
62.515/04 CRBio4 

Maria das Dores Pereira Lemos Ciências Biológicas 

Caracterização, diagnóstico 
social, análise geral da 

circunvizinhança, sob a ótica 
socioeconômica. 

16.039/04 CRBio4 

Danila Natália Dias Engenharia Ambiental 
Desenvolvimento e coleta de 

dados 
- 

Bruno José da Silva  Engenharia Ambiental 
(em andamento) 

Desenvolvimento e coleta de 
dados 

- 

Lorrane Nunes da Silva  Gestão Ambiental 
Coleta de dados e auxílio para o 
desenvolvimento do diagnóstico 

social 

- 

Fernanda Resende Couto Engenharia Ambiental 
(em andamento) 

Coleta de dados e auxílio para o 
desenvolvimento do diagnóstico 

social 

- 

Bruna Rodrigues Pereira 
Gestão em Recursos 

Humanos 
Apoio administrativo - 

Juliana Nunes da Silva  - Apoio administrativo - 

Ludmila Lorena  - Apoio administrativo - 

Marco Antônio  - Apoio logístico - 
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2 – CONCEPÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA E DO EMPREENDIMENTO 

2.1. CONCEPÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA E DO EMPREENDIMENTO 

 

Inicialmente deve-se esclarecer que o desenvolvimento dos projetos de arquitetura é de responsabilidade da empresa Dávila Arquitetura, 

portanto, as informações apresentadas no presente item foram obtidas junto à empresa em questão, por meio do Arquiteto Antônio de Pádua 

F. Fialho, registrado junto ao CAU/MG sob o número A4124-6 e Arquiteta Gleide Oliveira Bustamante, CAU/MG A30403-4. 

 

2.1.1. Apresentar projeto do empreendimento com todos os elementos necessários à compreensão da concepção arquitetônica, 
representando, especificamente: 

A. Implantação do empreendimento no terreno, contendo: 

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

 indicação dos acessos de entrada e saída dos veículos leves e de carga ao empreendimento; 

 indicação das áreas de estacionamento (veículos leves, carga e descarga, embarque e desembarque, motocicletas e 
bicicletas - se houver); 

 indicação dos acessos de pedestres ao empreendimento; 

 

O ANEXO I do presente documento apresenta a projeção da nova edificação com a identificação da porção existente e das modificações 

previstas, bem como a demonstração dos acessos, indicação das áreas de estacionamento, dentre outras informações solicitadas no 

enunciado. 

 

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

 

O documento apenso ao ANEXO II ilustra a volumetria da edificação com a identificação dos subsolos e pavimentos, objetivando o 

atendimento ao presente item.  

 

C. Desenhos e imagens necessários à compreensão do programa arquitetônico. 

 

O projeto do empreendimento, contemplando as plantas e cortes necessários à compreensão do programa arquitetônico segue apenso no 

ANEXO III do presente documento. 

 

D. Concepção básica de tratamento para as áreas abertas do empreendimento, as áreas de fruição pública e de afastamento 
frontal, com identificação das áreas permeáveis sobre terreno natural a serem mantidas ou criadas. 

 

As obras de ampliação da Sede da Associação Médica de Minas Gerais já foram concluídas até o 1º pavimento, tendo sido executada a 

fundação e contenção do terreno, bem como parte da estrutura. Nesse sentido, a estrutura que já foi executada inviabiliza a liberação do 

pavimento térreo para a criação de um espaço de fruição pública. A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresentada a seguir 

demonstra a situação atual do terreno. 

Em vista das limitações retromencionadas, bem como por se tratar de terreno com dimensões bem reduzidas, foi proposto pela equipe de 

arquitetura responsável pelos projetos, na atual versão, a execução de uma jardineira no prolongamento do passeio, na esquina da Rua dos 

Guajajaras com Avenida João Pinheiro. Além disso, foi proposta ainda a abertura de um chanfro acima do piso do 1º pavimento, objetivando 

uma melhoria da visibilidade da esquina e proporcionando maior fluidez e conforto no caminhamento de pedestres neste trecho.  

A Erro! Fonte de referência não encontrada. a seguir apresentada, exibe a perspectiva artística da fachada do empreendimento no nível 
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da Avenida João Pinheiro, esquina com Rua dos Guajajaras, demonstrando a jardineira proposta, que se tornará um prolongamento do 

passeio e permitirá uma melhor circulação de pedestres proporcionando ainda um sombreamento para uma eventual parada para descanso 

do transeunte. 

A situação proposta em croqui, segue apresentada através da Figura 03. 

 
Figura 01 - Vista do terreno com obras de fundação, contenção e 
estrutura parcialmente concluídas relativa à ampliação da Sede da 

Associação Médica de Minas Gerais 

 
Figura 02 - Perspectiva artística da jardineira prevista no afastamento do 
empreendimento, na esquina da Rua Guajajaras e Avenida João Pinheiro 
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Figura 03 - Croqui do chanfro e jardineira proposta para a esquina da Av. João Pinheiro e Rua Guajajaras 

 

2.1.2. Apresentar breve memorial descritivo da concepção arquitetônica do empreendimento. Para empreendimentos em bens 
tombados e protegidos, o memorial descritivo deverá levar em consideração as edificações tombadas e de valor histórico do 
conjunto ao qual o empreendimento está inserido. 

 

O projeto proposto consiste em uma ampliação da sede da Associação Médica de Minas Gerais, unificando a edificação existente, com a 

nova, tanto internamente como também na fachada, de forma moderna e sóbria, gerando uma edificação única, multifuncional e integrada. 

O acréscimo de área se dará no lote da esquina com uma nova edificação mais verticalizada com pavimento térreo de acesso com loja, 

pavimento comum de ligação com o auditório existente na edificação ao lado e 9 pavimentos corridos criando uma fachada ativa. 

A sede demanda área para acolher um maior número de departamentos científicos, além de um centro de convenções maior e mais moderno 

em função da expansão das atividades científicas da AMMG e das sociedades de especialidades. 

A situação proposta pretende intervir o mínimo possível nas edificações existentes. 

O terreno pertence ao Conjunto Urbano da Praça da Boa Viagem e Adjacências e Conjunto Urbano da Praça da Liberdade e Adjacências e 

o novo projeto atende as diretrizes de ocupação para a área definidas pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de 

Belo Horizonte/CDPCM-BH. 

 

2.1.3. Apresentar cálculo de áreas por pavimento, especificando áreas de estacionamento, áreas de uso comum e áreas privativas. 

O cálculo das áreas por pavimento é apresentado brevemente por meio da Tabela 01 apresentada a seguir:  
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Tabela 01 - Cálculo de áreas por pavimento 

Pavimento(s) / bloco(s)  Atividades previstas  Área bruta (m²)  Área utilizada (m²)  

3º Subsolo Caixa d’água inferior 110,71 110,71 

2º Subsolo Estacionamento 518,22 518,22 

1º Subsolo Estacionamento 454,38 454,38 

1º pavimento 2 lojas 2187,6 2187,6 

2º pavimento Mezanino loja 1770,92 1770,92 

3º pavimento Pilotis / 3 auditórios 2151,56 2151,56 

Pavimento intermediário - 42,42 42,42 

4º pavimento Pavimento Corrido / Auditório / Salão de Festas 1416,54 1416,54 

5º pavimento Pavimento Corrido 620,84 620,84 

6º pavimento Pavimento Corrido 494,54 494,54 

7º pavimento Pavimento Corrido 494,54 494,54 

8º pavimento Pavimento Corrido 494,54 494,54 

9º pavimento Pavimento Corrido 494,54 494,54 

10º pavimento Pavimento Corrido 494,54 494,54 

11º pavimento Pavimento Corrido 494,54 494,54 

12º pavimento Pavimento Corrido 477,62 477,62 

13º pavimento Pavimento Corrido 396,41 396,41 

14º pavimento - 325,46 325,46 

TOTAL 13.439,92 13.439,92 

2.1.4. Apresentar pareceres de outros órgãos (CDPCM-BH e outros órgãos de proteção do patrimônio cultural, SMARU, SMMA, 
BHTRANS) caso existentes.   

O empreendimento em questão passou pelo processo de licenciamento ambiental, e conta com Licença de Implantação 1868/09, prorrogada 

em 10 de julho de 2013, com validade até 2017, apensa ao ANEXO IV do presente documento. 

A obtenção da Licença de Implantação em questão ocorreu através do desenvolvimento de estudos ambientais diversos, dentre eles o 

Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA), desenvolvidos pela empresa Tráfego Engenharia e Consultoria 

Ltda., sob responsabilidade técnica de Alessandra Peixoto da Cunha, registrado junto ao CREA MG sob o número 86.765/D, apensos ao 

ANEXO V. 

Acessoriamente, foram também desenvolvidos para obtenção dos pareceres da SUDECAP (ANEXO VI), BHTRANS (ANEXO VII) e SLU 

(ANEXO VIII), os estudos denominados Projeto de Ligação de Drenagem Pluvial, Relatório de Impacto na Circulação (RIC) e Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais (PGRSE), tendo sido todos aprovados pelos órgãos. 

Nesse sentido, as condicionantes impostas pela municipalidade através da Licença de Implantação supracitada foram atendidas, até o 

momento da paralização das obras, tendo sido protocolizado junto à SMMA, Relatório de Cumprimento de Condicionantes Ambientais, o qual 

encontra-se apenso ao presente documento em seu ANEXO IX, para conhecimento. 
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2.1.5. Apenas para Helipontos: 

A. Descrever as características construtivas do Heliponto (tipo, formato e dimensões da área de pouso e decolagem, afastamentos das 
edificações internas ao terreno e vizinhas, altura do heliponto, altura das edificações vizinhas e demais informações necessárias para a total 
compreensão do empreendimento).  

B. Se possível, indicar as rampas de aproximação e saída do heliponto.  
C. Apresentar o helicóptero de projeto (maior helicóptero previsto para o local) e seu nível de ruído certificado, bem como o horário previsto 

para operações.  
D. Indicar o número de pousos e decolagens pretendidos por dia e o horário de funcionamento (durante a semana e finais de semana).  
E. Especificar a utilização do equipamento: atendimento aeromédico, exploração comercial, exploração particular, etc. Descrever e justificar. 
F. Avaliar a área de vizinhança potencialmente afetada indicando os helipontos existentes nas imediações do imóvel objeto, assim como as 

edificações mais sensíveis ao ruído, tais como: estabelecimentos de ensino, hospitais, maternidades, prontos-socorros, creches, asilos, 
orfanatos, sanatórios, casas de repouso e geriátricas e demais equipamentos sensíveis existentes.  

G. Apresentar modelagem 3D volumétrica com a localização do heliponto e dos edifícios vizinhos (utilizar a mesma área da Vizinhança 
Potencialmente Afetada deste roteiro – item 5.1) 
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2.2 - PARÂMETROS LEGAIS E PREVISTOS PARA O EMPREENDIMENTO 

Aspectos gerais 

A) Área total do terreno (m²) 
Real: 2.173,00m² 

CP: 2176,28m² 

B) Coeficiente de Aproveitamento Previsto: 4,19 Legislação vigente: 2,7 

C) Área total edificada (m²) Total: 13.439,92m² 

D) Área líquida (m²) Total: 9.129,58m² 

E) Área de fruição pública Total: 0 

F) Área permeável (m²) 

Sobre terreno natural:  0 

Sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados: 444,91m² 

Total previsto: 444,91m² 

Legislação vigente: 435,26m² 

G) Caixa de Captação e retenção de água pluvial (m³) Total: 19,58m³ 

H) Taxa de ocupação Previsto: 100% Legislação vigente: 100% 

I) Altura máxima na divisa (m) Previsto: 10,18m e 9,63m Legislação vigente: 10,80m 

J) Altura total da edificação (m) Previsto: 59,70m Legislação vigente: 63,00m 

K) Afastamentos 

Frontal Previsto: 4,00m Legislação vigente: 4,00m 

Laterais Previsto: - Legislação vigente: - 

Fundos Previsto: - Legislação vigente: - 

L) Preencher apenas para:  

Lojas, Salas, Shoppings e Hipermercados Área Bruta Locável (ABL) praticada (m²): 

Auditórios e Cinemas e similares Número de assentos: 600 assentos 

Casas de festas e eventos, espaços de exposição e feiras, centros de 
convenções e similares 

Área destinada a realização do evento (m²): 580,00m 

Capacidade: 400 pessoas 

Heliponto Capacidade do Heliponto e hangar (nº de aeronaves): 

M) Vagas de Estacionamento:  

Número de vagas de veículos leves 

Legislação Municipal: 213 

Parâmetro BHTRANS: 120 

Empreendimento: 115 

Número de vagas de PMR 

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida 

Legislação Municipal: 5 

Parâmetro BHTRANS: 5 

Empreendimento: 5 

Número de vagas para operação de carga e descarga 

Legislação Municipal: 3 

Parâmetro BHTRANS: 1 

Empreendimento: 1 

Número de vagas para operação de embarque e desembarque 

Legislação Municipal: 0 

Parâmetro BHTRANS: 0 

Empreendimento: 0 

Número de vagas para Motocicletas 
Parâmetro BHTRANS: 0 

Empreendimento: 10 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 
Parâmetro BHTRANS: 0 

Empreendimento: 29 

Faixa(s) de acumulação (m) 

Comprimento total (Legislação Municipal): 20m 

Comprimento total (Parâmetro BHTRANS): 20m 

Comprimento total (Empreendimento): 20m 

Comprimento total (Parâmetro BHTRANS)‘ 20m 

  



9 

Empreendimento: Associação Médica de Minas Gerais  Processo Nº  

Estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas – Decreto n° 15.758/14 

 

 

3.   CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE IMPACTADA 

3.1 DEFINIÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE AFETADA  

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

Critérios para definição de vizinhança: 

O conceito de vizinhança refere-se à área de abrangência dos efeitos gerados pela operação urbana simplificada. Estes podem ter 
limites diferentes em função da natureza das diferentes repercussões que a operação urbana gera na sua área de influência. 

Sempre que possível, quando identificadas mais de uma área de influência, tentar consolidá-las constituindo a vizinhança do 
empreendimento para efeito da análise dos impactos deste estudo. Caso seja pertinente, recomenda-se a diferenciação da 
vizinhança potencialmente afetada em área de influência direta e área de influência indireta.  

Para a definição da vizinhança potencialmente afetada foram inicialmente discutidos os possíveis impactos relacionados, principalmente, à 

geração de ruídos e de tráfego durante as obras e inerentes à movimentação de pessoas durante a operação do empreendimento, cujos 

efeitos poderão ser sentidos pela comunidade do entorno. 

Assim, para a definição da vizinhança potencialmente afetada observou-se a presença de edificações residenciais multifamiliares, 

unifamiliares, edificações não residenciais, além das edificações que abrigam serviços públicos pertencentes a instituições, como a Prefeitura 

de Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, dentre outras, as quais foram mapeadas em campo e posteriormente, delimitado 

o raio de abrangência, conforme a seguir apresentado. 

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

A Figura 04 apresentada a seguir, ilustra a área de vizinhança potencialmente afetada para a ampliação da Sede da Associação Médica de 

Minas Gerais.  

 
Figura 04 – Vizinhança potencialmente afetada pelo empreendimento proposto. 
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3.2 - CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PAISAGEM URBANA, PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIÊNCIA DA 
VIZINHANÇA DO EMPREENDIMENTO 

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

 Visadas das ruas onde se localizarão os acessos ao empreendimento; 

Conforme pode ser observado no ANEXO I apresentado no Item 2.1.1 o acesso ao empreendimento será ser realizado a partir da Rua 

Guajajaras (Entrada e Saída de Veículos) e Avenida João Pinheiro (Acesso de pedestres e entrada de veículos leves). As imagens 

apresentadas a seguir consistem em fotografias atuais da região, e objetivam ilustrar as testadas do terreno onde deverão ocorrer tais 

acessos.  

 
Figura 05 - Vista do local onde deverá conter o acesso ao 

empreendimento pela Avenida João Pinheiro e Rua Guajajaras 

 
Figura 06 - Vista do local onde deverá conter o acesso o empreendimento pela Rua 

Guajajaras 

 

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

A Figura 07 apresentada a seguir ilustra o alinhamento dos quarteirões lindeiros à Rua Guajajaras. Já a Figura 08, ilustra o alinhamento dos 

quarteirões lindeiros à Avenida João Pinheiro. 

 
Figura 07 - Vista panorâmica do alinhamento do quarteirão na Rua Guajajaras. 
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Figura 08 - Vista panorâmica do alinhamento do quarteirão na Av. João Pinheiro 

 Modelagem 3D e foto-inserção do volume do empreendimento no entorno com visadas que permitam, a partir de pontos 
notáveis de observação, a compreensão da inserção do empreendimento na paisagem urbana. 

A Figura 09 apresenta a perspectiva artística da ampliação da Associação Médica de Minas Gerais com vista da Avenida João Pinheiro. 

 
Figura 09 - Perspectiva artística do empreendimento 

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

3.3.1 Acessos ao empreendimento 

A) Fotografia aérea com indicações das rotas de chegada de veículos, descritas conforme modelo a seguir: 

Descrição das rotas de chegada 

Rota 1: A Rota 1, definida como “Vetor Norte” é baseada na Av. Afonso Pena e recebe os fluxos que vem da região Norte e Central da Cidade. 

 ... Av. Afonso Pena sentido bairro – Rua dos Guajajaras à direita – Acesso veicular ao empreendimento à esquerda. 

Rota 2: A Rota de 2, definida como “Vetor Sul” é baseada na Av. Nossa Senhora do Carmo e recebe os fluxos provenientes da região Sul de Belo 
Horizonte e da cidade de Nova Lima. 

 ... Av. Nossa Senhora do Carmo sentido Centro – Av. do Contorno à direita – Av. Professor Moraes à esquerda sentido centro – Av. Afonso 
Pena à esquerda sentido Centro – Rua dos Guajajaras à esquerda - Acesso veicular ao empreendimento à esquerda. 

Rota 3: A Rota 3, definida como “Vetor Leste” é baseada na Av. Brasil e recebe os fluxos provenientes da região Leste de Belo Horizonte. 

 ... Av. Brasil Sentido Oeste – Av. Afonso Pena à direita sentido centro – Rua dos Guajajaras à esquerda – Acesso veicular ao empreendimento 
à esquerda. 

Rota 4: A Rota 4, definida como “ Vetor Oeste” é baseada na Av. Álvares Cabral e recebe os fluxos provenientes da região Oeste da cidade. 

 ... Av. Álvares Cabral sentido centro – Rua dos Timbiras à direita – Av. João Pinheiro à esquerda sentido centro – Rua Goiás à direita – Rua dos 
Guajajaras à direita - Acesso veicular ao empreendimento à esquerda 

A foto aérea contendo as rotas descritas anteriormente pode ser observada na Figura 10 a seguir. 
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Figura 10 - Mapa de rotas de chegada de veículos 
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B) Fotografia aérea com indicações das rotas de saída de veículos, descritas conforme modelo a seguir: 

Descrição das rotas de saída 

Rota 1:  Vetor Norte: 

 ... Rua dos Gajajaras – Av. João Pinheiro à direita sentido centro – Av. Álvares Cabral à direita sentindo centro – Av. Afonso Pena à 
esquerda sentido centro. 

Rota 2: Vetor Sul: 

 ... Rua dos Gajajaras – Av. João Pinheiro à direita sentido centro – Av. Álvares Cabral à direita sentindo centro – Av. Afonso Pena à 
direita sentido bairro – Rua Rio Grande do Norte à direita – após a trincheira da Av. do Contorno a Rua Rio Grande do Norte vira Av. 
Nossa Senhora do Carmo. 

Rota 3: Vetor Leste: 

 ... Rua dos Gajajaras – Av. João Pinheiro à direita sentido centro – Av. Álvares Cabral à direita sentindo centro – Av. Afonso Pena à 
direita sentido bairro – Rua Bernardo Guimarães à direita – Av. Brasil à direita sentido leste. 

A foto aérea contendo as rotas descritas anteriormente pode ser observada na Figura 11 a seguir. 
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Figura 11 - Mapa de rotas de saída 
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C) Fotografia aérea com indicações das principais rotas de pedestres, linha de metrô e localização de estações, Pontos de Embarque 
e Desembarque do Transporte Coletivo (PEDs) e de táxi. 

Preencher o seguinte quadro, com informações sobre as rotas de pedestres: 

Caracterização das rotas de pedestres 

Rota 1:  

 O pedestre segue do PED-01 até o cruzamento da Rua dos Guajajaras com Av. João Pinheiro, aonde atravessa na faixa de pedestre e tem acesso 
ao empreendimento à direita. 

Rota 2:  

 O pedestre sai do PED-02 e segue na calçada da Av. João Pinheiro sentido bairro até o cruzamento com a rua dos Guajajaras – atravessa o 
cruzamento, vira para a esquerda e cruza a Av. João Pinheiro para acessar o sentido centro na esquina com a rua dos Gajajaras. vira à direita na 
rua dos Gajajaras e acessa o empreendimento à direita. 

Rota 3:  

 O pedestre caminha do PED-03 na calçada da Av.  João Pinheiro no sentido centro até a esquina com a Rua dos Guajajaras, onde vira à direita e 
acessa o empreendimento à direita. 

Rota 4:  

 O pedestre sai do PED-04 na rua Goiás e segue até a esquina com a rua dos Gajajaras, onde atravessa e segue na rua dos Guajajaras até o 
acesso ao empreendimento à esquerda. 

A foto aérea contendo as rotas descritas anteriormente pode ser observada na Figura 12 a seguir. 
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Figura 12 - Mapa de rota de pedestres 
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3.3.2 Geração de viagens 

Apresentar estimativa de geração de viagem por modos motorizados e não motorizados. 

Devido às características do empreendimento, julgou-se mais adequado proceder com as avaliações e pesquisas relativas à estimativa de 

geração de viagens em 4 (quatro) segmentos distintos dos usuários da Associação Médica de Minas Gerais, que representam 4 (quatro) 

categorias que o empreendimento atrai, sendo estes grupos classificados como: 

a) Colaboradores; 

b) Visitantes da AMMG; 

c) Visitantes dos espaços locáveis; 

d) Fornecedores; 

Para cada um dos grupos foi adotada uma metodologia que melhor se enquadra à realidade de cada usuário. A seguir será apresentada a 

metodologia e os resultados para cada grupo. 

- Colaboradores 

Para se obter a geração de viagens relativas aos colaboradores da AMMG, foi desenvolvido um formulário on-line, que foi disparado via e-

mail corporativo. Para os colaboradores que não possuem e-mail corporativo, foi impresso o formulário e posteriormente as informações 

foram transcritas para o formulário digital. 

Segundo informações cedidas por representantes da AMMG o número de total de colaboradores do empreendimento existente é de 75 

(setenta e cinco), com o auxílio de uma calculadora amostral disponível no site: http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/, 

chegou-se à conclusão que para se ter um resultado com um erro amostral de 6% e nível de confiança de 90%, seria necessária uma amostra 

de 54 colaboradores. 

Após a compilação dos dados, chegou-se aos seguintes resultados: 

 

Tabela 02 - Modais de transporte dos colaboradores 

Modais de transporte dos colaboradores Número de Respostas Percentuais 

 Carro de passeio 
 

7 13,5 % 

 Vans e similares 
 

0 0 % 

 Moto 
 

2 3,8 % 

 Ônibus 
 

42 80,8 % 

 Metrô 
 

5 9,6 % 

 Táxi e similares 
 

1 1,9 % 

 Bicicleta 
 

0 0 % 

 A pé 
 

3 5,8 % 

 

 

 

http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/
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Tabela 03 - Horário de chegada na AMMG 

Horário de Chegada à AMMG Número de Respostas Percentuais 

 7:00 às 8:00 
 

22 42,3 % 

 9:00 às 10:00 
 

25 48,1 % 

 11:00 às 12:00 
 

3 5,8 % 

 13:00 às 14:00 
 

2 3,8 % 

 15:00 às 16:00 
 

0 0 % 

 17:00 às 18:00 
 

0 0 % 

 19:00 às 21:00 
 

0 0 % 

 

 
 

Tabela 04 - Origem dos colaboradores da AMMG 

Origem dos colaboradores Número de Respostas Percentuais 

 Norte 
 

2 3,8 % 

 Venda Nova 
 

3 5,8 % 

 Pampulha 
 

16 30,8 % 

 Leste 
 

5 9,6 % 

 Noroeste 
 

10 19,2 % 

 Oeste 
 

3 5,8 % 

 Centro-Sul 
 

2 3,8 % 

 Barreiro 
 

0 0 % 

 Nordeste 
 

2 3,8 % 

 Moro em outra cidade 
 

1 1,9 % 

 Moro em outra cidade (qual?) 
 

8 15,4 % 
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Número de viagens Atual 

Veículos pesados 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 0 

Não se aplica Tarde 0 

Noite 0 

Veículos leves 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 8,65 

De acordo com a Tabela 04 Tarde 0,35 

Noite 0 

Transporte coletivo 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 44 

De acordo com a Tabela 04 Tarde 1.8 

Noite 0 

A pé ou de bicicleta 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 2,9 

De acordo com a Tabela 04 Tarde 0,11 

Noite 0 

Para a estimativa de geração futura, considerou-se que o aumento da geração de viagens será proporcional ao aumento da área bruta do 
empreendimento, assim sendo tem-se o quadro a seguir: 

Número de viagens Futuras 

Veículos pesados 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 0 

Não se aplica Tarde 0 

Noite 0 

Veículos leves 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 27,07 
De acordo com a Tabela 04 

Tarde 1,09 
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Noite 0 

Transporte coletivo 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 137,70 

De acordo com a Tabela 04 Tarde 5,63 

Noite 0 

A pé ou de bicicleta 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 5,63 

De acordo com a Tabela 04 Tarde 0,34 

Noite 0 

 

- Visitantes 

Para a realização do levantamento do modal de transportes desta categoria, primeiramente classificou-se como visitante da AMMG qualquer 

pessoa que entrasse no empreendimento para obter informações ou participar de reuniões com algum colaborador da AMMG, por exemplo. 

Nesse sentido foi desenvolvido um questionário com questões semelhantes ao questionário aplicado nos colaboradores, entretanto, ao invés 

de ser disponibilizado um link de acesso ao questionário, o mesmo foi impresso e entregue aos recepcionistas da AMMG que, por sua vez, 

fizeram a abordagem de todos os visitantes entre os dias 3 e 10 de dezembro de 2015. 

Durante o período de pesquisa foram abordadas 62 (sessenta e duas) pessoas, gerando 62 (sessenta e dois) questionários para o banco de 

dados. 

Os resultados da pesquisa são apresentados a seguir: 

Tabela 05 - Modais de transporte dos visitantes 

Resposta Respostas Ratio 

 Carro de passeio 
 

31 50,8 % 

 Vans e similares 
 

1 1,6 % 

 Moto 
 

6 9,8 % 

 Ônibus 
 

3 4,9 % 

 Metrô 
 

3 4,9 % 

 Táxi e similares 
 

8 13,1 % 

 Bicicleta 
 

1 1,6 % 

 A pé 
 

8 13,1 % 

 Outros 
 

0 0 % 
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Tabela 06 - Horário de chegada dos visitantes 

Horário de Chegada Horário de Chegada Porcentagem 

 
7:00 às 9:00 

 

8 12,9 % 

 
10:00 às 12:00 

 

12 19,4 % 

 
13:00 às 15:00 

 

23 37,1 % 

 
16:00 às 18:00 

 

17 27,4 % 

 
19:00 às 21:00 

 

2 3,2 % 

 

 

Tabela 07 - Origem dos visitantes 

Regional de Origem dos Visitantes Número de Respostas Porcentagem 

 Norte 
 

3 4,8 % 

 Venda Nova 
 

1 1,6 % 

 Pampulha 
 

6 9,7 % 

 Leste 
 

5 8,1 % 

 Noroeste 
 

6 9,7 % 

 Oeste 
 

4 6,5 % 

 Centro-Sul 
 

22 35,5 % 

 Barreiro 
 

2 3,2 % 

 Nordeste 
 

2 3,2 % 

 Moro em outra cidade 
 

11 17,7 % 
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Considerando o número de visitantes no período de realização da pesquisa (61) e a quantidade de dias de pesquisa (6), tem-se que a AMMG 

recebe uma média de 10 visitantes por dia. Considerando estas informações e os dados apresentados anteriormente, apresentamos a tabela 

abaixo como um resumo da geração de viagens ocasionadas pelos visitantes da AMMG. 

Número de viagens Atual 

Veículos pesados 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 0 

Não se aplica Tarde 0 

Noite 0 

Veículos leves 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 1,93 

De acordo com a Tabela 07 Tarde 4,08 

Noite 0,20 

Transporte coletivo 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 0,71 

De acordo com a Tabela 07 Tarde 1,50 

Noite 0,07 

A pé ou de bicicleta 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 0,46 

De acordo com a Tabela 07 Tarde 0,96 

Noite 0,05 

 

Para a estimativa de geração futura, considerou-se que o aumento da geração de viagens será proporcional ao aumento da área bruta do 
empreendimento, assim sendo tem-se o quadro a seguir: 

Número de viagens Futuras 

Veículos pesados 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 0 

Não se aplica Tarde 0 

Noite 0 

Veículos leves 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 6,04 

De acordo com a Tabela 07 Tarde 12,77 

Noite 0,62 

Transporte coletivo 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 2,22 

De acordo com a Tabela 07 Tarde 4,69 

Noite 0,21 

A pé ou de bicicleta 

 Número de viagens Origem provável 

Manhã 1,44 

De acordo com a Tabela 07 Tarde 3,00 

Noite 0,15 
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- Fornecedores 

Para a definição dos modais de transporte desta categoria a empresa CLAM Engenharia, responsável técnica pelo presente estudo, solicitou 

informações junto à equipe da AMMG. 

Foi informado que não existe um controle exato dos fornecedores que acessam o empreendimento, mas que acreditam que seja um média 

de 4 (quatro) fornecedores por semana, sendo que todos chegam à AMMG em veículos pesados, prioritariamente nos períodos da tarde e 

noite. 

Para a estimativa de geração futura, considerou-se que o aumento da geração de viagens será proporcional ao aumento da área bruta do 
empreendimento, assim, espera-se que o fluxo de fornecedores seja de 13 por semana. 
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3.4 – PESQUISA DE OPINIÃO PRÉVIA COM OS MORADORES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO 

Descrever a percepção sobre a operação urbana simplificada e o empreendimento a partir de consultas a diferentes grupos sociais 
presentes na área de influência direta da OUS.  

É importante que as entrevistas sejam bem distribuídas pela área de influência direta definida no item 5.1 deste Roteiro, sendo 
obrigatória a realização de entrevistas nos domicílios do entorno imediato (lateral, fundo e frontal). 

Apresentar memorial descritivo, com as informações utilizadas para definição do número e perfil dos entrevistados. Além disso, 
deverá constar análise e conclusão dos resultados obtidos na pesquisa.  

O roteiro de entrevista deverá abarcar as diferentes temáticas urbanas, devendo ser caracterizado, no mínimo, os aspectos 
relacionados a: 

a) percepção acerca do espaço de vizinhança, no que se refere à equipamentos urbanos e comunitários (inclusos 
parques e praças), ao meio ambiente, à infraestrutura, às carências existentes, e sobre grupos organizados da 
comunidade; 

b) uso da área pelo entrevistado / comunidade; 

c) expectativas, dúvidas, possíveis benefícios ou malefícios advindos da operação urbana simplificada, bem como 
apontamento das possibilidades de contrapartidas que possam contribuir para melhoria da qualidade de vida da 
população; 

d) expectativas, dúvidas, possíveis benefícios ou malefícios advindos da instalação do empreendimento ou conflitos 
existentes para empreendimentos instalados; 

e) uso habitual ou potencial do empreendimento pelo entrevistado quando de sua instalação. 

A pesquisa deverá ser apoiada em material explicativo sobre a proposta de OUS, de preferência impresso, que deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 

a. Conceito geral da operação urbana simplificada – modelo em anexo; 

b. Nome do empreendimento e empresa/entidade responsável pela sua implantação ou funcionamento; 

c. Descrição do plano de ocupação da área com definição dos usos não residenciais previstos; 

d. Número de pavimentos com indicação da(s) atividade(s) previstas ou existentes em cada um; 

e. Número previsto ou existente de vagas de estacionamento; 

f. Imagens do empreendimento (volumetria, fotografias de referência e mapa de localização); 

g. Imagens das propostas de contrapartidas da OUS (volumetria, fotografias de referência e mapa de localização) ou 
explicação para aquelas que não podem ser ilustradas.  

Apresentar em anexo: 

a. Cópia do roteiro de entrevista;  

b. Cópia das entrevistas realizadas; 

c. Lista de entrevistados (apresentar vínculo e contato); 

d. Mapa contendo o local das entrevistas, identificando onde cada uma delas ocorreu, data e horário; 

e. Cópia do material impresso utilizado. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para a compreensão das inter-relações entre o homem e o espaço no qual 

está inserido, como cada indivíduo percebe, reage e responde diante das ações sobre o meio ambiente natural e construído. 

Os ambientes naturais e construídos são percebidos de acordo com os valores e as experiências individuais de cada ser humano e as 

diferentes percepções estão relacionadas às distintas personalidades, à vivência, à idade, à educação e aos aspectos sociais e ambientais 

(Melazo, 2005). 

Assim, a pesquisa de consulta à comunidade descrita a seguir, buscou avaliar os aspectos subjetivos e a percepção da circunvizinhança 

presente na Área de Influência Direta do empreendimento. 

METODOLOGIA 

Com o objetivo de definir um planejamento amostral satisfatório, no dia onze de novembro, realizou-se o mapeamento da Área de Influência 

Direta que foi delimitada a partir de um raio de duzentos metros da localização do empreendimento.  

Para a definição da Área de Influência Direta foram analisados os impactos que consistiram, principalmente, naqueles relacionados à geração 

de ruídos, fluxo de pessoas e veículos cujos efeitos poderão ser sentidos pela comunidade da Área Diretamente Afetada pelo 

empreendimento.  

No mapeamento da Área de Influência Direta observou-se a presença de edificações residenciais multifamiliares, unifamiliares, edificações 

não residenciais, além das edificações que abrigam serviços públicos pertencentes a instituições, como a Prefeitura de Belo Horizonte, 

Universidade Federal de Minas Gerais, dentre outras. O referido mapeamento está apresentado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Mapeamento da Área de Influência 
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Considerando o mapeamento anteriormente apresentado, nos dias 13, 16, 17 e 18 de novembro de 2.015, realizou-se a aplicação dos 

questionários em diferentes dias e horários.  

Das edificações residenciais multifamiliares mapeadas, aplicou vinte e um questionários, sendo dezenove síndicos e dois residentes, já que 

nas demais nenhuma pessoa se disponibilizou para responder o questionário. Optou-se, preferencialmente, pela entrevista com o síndico, 

considerando que ele atende aos interesses dos condôminos. 

É importante destacar um intenso obstáculo encontrado na aplicação desta pesquisa de opinião junto aos moradores, pois conforme 

informações obtidas junto aos síndicos, constam nas convenções de diversos condomínios, a proibição no atendimento a qualquer tipo de 

pesquisa, mesmo após justificativas sobre a importância da participação da comunidade, no contexto onde as pessoas sentirão os impactos 

decorrentes da ampliação da sede da Associação Médica de Minas Gerais.  

Nas três edificações residenciais unifamiliares mapeadas, não foi possível a aplicação do questionário, pois duas são imóveis que se 

encontram desocupados e, uma delas, mesmo após várias tentativas em diferentes dias e horários, não foi possível encontrar o morador.      

No que se refere aos prestadores de serviços e comerciantes, foram mapeados vinte e três edifícios que ofertam serviços, cento e quinze 

comércios, totalizando cento e trinta e oito estabelecimentos na Área de Influência Direta do empreendimento.  

Considerando a orientação feita pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento Urbano (SMAPU) de realizar uma amostra de 10% do 

universo pesquisado, o que corresponderia a quatorze comerciantes, decidiu-se por entrevistar dezoito comerciantes, sendo em média, dois 

em cada via da Área de Influência Direta: Rua Guajajaras, Avenida João Pinheiro, Avenida Afonso Pena, Rua Goiás, Rua Bahia, Rua Álvares 

Cabral, Rua Timbiras, Rua Sergipe e Avenida Augusto de Lima. 

Além dos segmentos mencionados anteriormente, foi realizada a pesquisa com a representante social da Fundação das Obras Sociais da 

Igreja de Boa Viagem (FONSBEM), organização mencionada pelos entrevistados. A referida pesquisa será descrita no Item Percepção 

Socioambiental da Representante Social.  

Considerando todos os segmentos, foram aplicados um total de quarenta questionários, sendo vinte e um moradores, dezoito comerciantes 

e um representante comercial. O mapeamento mostrando a localização dos entrevistados pode ser visualizado na Figura 14. 

Na pesquisa de percepção foi utilizada a metodologia de “survey”, que é indicada para a obtenção de informações sobre as características, 

ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas por meio de um questionário.  

Foram utilizados três tipos de questionários, destinados a cada segmento (moradores, comerciantes e representante social). Os questionários 

contemplaram em sua maioria, questões abertas em que os entrevistados poderiam expressar livremente suas opiniões sobre o tema 

indagado. Os modelos de questionários e os questionários respondidos estão exibidos, respectivamente nos Anexos IV e V do presente 

documento.  

Cabe destacar que, conforme salientando por Babbie (2005), amostras de surveys devem representar as populações das quais são retiradas, 

fornecer estimativas úteis quanto às características daquela população. Não necessitam, ser representativas em todos os aspectos, mas 

naquelas características relativas para os interesses da pesquisa. Nesse contexto, compreende- se que, com a amostragem realizada nesta 

pesquisa, foi possível descrever a opinião da comunidade sobre a ampliação da sede da Associação Médica de Minas Gerais sob a ótica da 

Operação Urbana Simplificada.  

A pesquisa foi apoiada por material explicativo, no qual foram contempladas informações sobre Operação Urbana Simplificada e sobre o 

empreendimento. O referido material encontra - se no ANEXO X. 

Após a pesquisa, as respostas das questões foram digitadas no banco de dados do editor de planilhas Excel da Microsoft e formatados em 

gráficos e tabelas para serem apresentados neste documento. 
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Figura 14 - Mapeamento dos entrevistados 

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS MORADORES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA   

- Dados gerais dos entrevistados 

Doze moradores pertencem ao sexo feminino e nove ao sexo masculino, perfazendo um total de vinte e um entrevistados presentes na Área 

de Influência Direta do empreendimento. Os nomes e endereços desses moradores estão mostrados no ANEXO XI deste documento. 

Foram contemplados moradores com idades distintas, conforme mostra a Figura a seguir.  

 
Figura 15 - Faixa etária dos moradores entrevistados. 

Quando perguntados sobre a profissão dos moradores, constatou-se distintos ofícios desenvolvidos por essas pessoas, além daqueles que 

se encontram aposentados e que representam 33% dos entrevistados (Tabela 08). 
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Tabela 08 - Profissão dos moradores entrevistados 

Profissão Frequência Profissão Frequência 

Aposentado (a) 07 Bióloga 01 

Arquiteta 02 Economista 01 

Estudante 02 Engenheiro 01 

Funcionária pública 02 Músico 01 

Administrador 01 Psicanalista 01 

Analista de sistema 01 Representante comercial 01 

No que se refere ao grau de instrução, observou-se que 71%, o que corresponde a quinze moradores possuem ensino superior completo, 

conforme exibido na Figura 16. 

 

 
 

Figura 16 - Grau de instrução dos moradores. 

Em relação à renda familiar, constatou-se que nove moradores (43%) optaram por não responder, seguidos de três (14%) que declararam 

rendimento superior a dez salários (Figura 17).  

 
Figura 17 - Renda mensal dos moradores entrevistados   

- Percepção do espaço e da vizinhança  

Inicialmente, perguntou-se sobre o tempo de permanência dos moradores na região e observou-se que a maioria reside no local há mais de 
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dez anos, conforme exibido na Figura a seguir. 

 

 
Figura 18 - Tempo de permanência dos moradores na 
região. 

No que se refere ao conhecimento de bem protegido pelo patrimônio histórico, cultural ou ambiental, 71%, o que corresponde a quinze 

entrevistados responderam afirmativamente mencionando os seguintes bens protegidos que constam na Lista de Bens Tombados da 

Secretaria Municipal de Cultura: Conservatório Mineiro de Música, Palácio das Artes, Parque Municipal Américo Renné Giannetti, Museu 

Inimá de Paula, Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem, Escola Estadual Afonso Pena, dentre outros.  

Quando perguntados sobre o conhecimento de grupos sociais organizados na região, dezessete informaram não conhecer (Figura 19). Dos 

quatro que disseram conhecer, dois mencionaram a Associação da Igreja de Boa Viagem. 

 Figura 19 - Conhecimento de grupos sociais 
conforme percepção dos moradores. 

Em relação à participação nos grupos organizados, a totalidade dos moradores afirmou negativamente.  

No que diz respeito à percepção dos moradores quanto à presença de equipamentos urbanos e comunitários na região, onze mencionaram 

praças, seguidos de parques (sete ocorrências) e escolas (cinco citações). Sobre a inexistência de tais equipamentos, o mais citado foi posto 

de saúde (três ocorrências) e equipamentos de segurança pública (duas citações). É importante destacar que onze pessoas não mencionaram 

a ausência de equipamentos. 

Quanto às características positivas, os moradores destacaram a acessibilidade e proximidade de comércios e serviços da região. O ruído, o 

trânsito intenso e a violência foram os atributos negativos ressaltados pelos entrevistados. A classificação da região de acordo com a 

percepção dos respondentes está exibida na Figura a seguir. 
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 Figura 20 - Classificação da região conforme percepção 
dos moradores. 

- Percepção sobre a ampliação da Associação Médica de Minas Gerais 

Com o intuito de verificar a percepção dos moradores sobre a ampliação da sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) sobre 

perguntado a opinião desses residentes sobre o tema. Assim, oito moradores mostraram favoráveis expressando que a obra trará benefícios 

para a região, seis mostraram indiferentes e apenas uma pessoa se manifestou contrária dizendo não querer que a obra seja retomada. 

Quando questionados se o empreendimento proporcionará benefícios para a comunidade, 63%, o que corresponde a treze moradores 

responderam afirmativamente, enquanto 29% (dez moradores) disseram que não haverá e 10% (dois moradores) não souberam responder 

(Figura 21). Valorização da região, orientação médica e melhoria na segurança e na mobilidade foram as benfeitorias mencionadas pelos 

entrevistados. 

 

 
Figura 21 - Opinião dos moradores sobre os 
benefícios advindos com o empreendimento. 

Em relação aos incômodos que a obra poderá trazer, a Figura 22 mostra a opinião dos moradores. Foi observado que a maioria informou 

que a obra não trará incômodos enquanto que oito entrevistados afirmaram positivamente. Ruído e aumento do fluxo de veículos foram os 

impactos mais mencionados por esses moradores.  
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 Figura 22 - Opinião dos moradores sobre os possíveis 
incômodos da ampliação da AMMG. 

Sobre a situação do imóvel em que residem, oito moradores acreditam que haverá valorização e treze afirmaram ser indiferente. 

Finalmente foi questionado se o morador possuía sugestões para o empreendimento. Dessa forma, estão elencadas a seguir todas as 

recomendações dos respondentes que se manifestaram.  

 Visar alternativas para a melhoria nas travessias de 

pedestres. 
             Saber mais a opinião dos moradores 

 

 A presença do estacionamento é melhor que a 

construção do empreendimento. 

 Melhorar a iluminação de ruas e praças. 

 Contribuir para retirada do fluxo do MOVE da Rua 

Sergipe. 

 Aumentar o policiamento na região. 

 Disponibilizar o auditório para as escolas da região.  Oferecer conferências para todos os públicos. 

 Instruir os trabalhadores para evitar os impactos 

provenientes da construção. 

 Melhorar a infraestrutura das praças. 

 

 Planejar as atividades da obra.  

Além disso, foi questionado se o morador gostaria de mencionar algo antes do término da pesquisa. Desse modo, estão transcritos a seguir, 

os comentários de três entrevistados. 

 “Colocar sinal de trânsito na Rua Aimorés com Bahia, pois é uma região escolar”. 

 “Aumentar o policiamento no parque municipal”. 

 “Seleção dos eventos das praças”. 

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS COMERCIANTES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA   

- Dados gerais dos entrevistados 

Foram entrevistados dezoito comerciantes localizados na Área de Influência Direta do empreendimento e constatou-se que nove pertencem 

ao sexo masculino e nove do sexo feminino. Os nomes e endereços dos comerciantes entrevistados estão mostrados no ANEXO XII. 

Observou-se que a faixa etária predominante deste grupo era de vinte e um a quarenta anos, equivalente a dez entrevistados, além de sete 

pessoas possuírem faixa etária entre quarenta e um e sessenta anos. Um entrevistado não quis declarar a idade.  

No que concerne à escolaridade, verificou-se que nove entrevistados concluíram o ensino superior, enquanto sete cursaram até o ensino 

médio e dois respondentes frequentaram apenas o ensino fundamental. 

Em relação à profissão e ocupação dos comerciantes, a tabela a seguir mostra essas diversas profissões e funções exercidas pelos 

entrevistados desse segmento. 
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Tabela 09 - Profissão dos comerciantes entrevistados 

Profissão Frequência Profissão Frequência 

Comerciante  04 Administrador 01 

Gerente 04 Assistente social 01 

Auxiliar administrativo 01 Design gráfico 01 

Atendente 01 Empresária 01 

Farmacêutica 01 Manobrista 01 

Saladeira 01 Recepcionista 01 

 

No que se refere a renda familiar, constatou-se que cinco entrevistados não quiseram declarar a renda e que quatro possuem faixa salarial 

entre três e cinco salários mínimos, conforme mostrada na Figura 23.  
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Figura 23 -  Renda familiar dos entrevistados. 

- Dados dos estabelecimentos 

Observou-se após as análises dos dados, predomínio de comércios alimentícios, por ser uma área central que atende uma grande população 

flutuante diariamente. Quanto ao porte, são caracterizadas como microempresas, pois a maioria possui até dezenove empregados.  

Os endereços das empresas e os nomes dos entrevistados que participaram da pesquisa de percepção socioambiental encontram-se em 

lista anexa neste documento. 

Para melhor compreensão, algumas informações que caracterizam os estabelecimentos foram apresentadas na tabela a seguir. 

Tabela 10 - Características dos estabelecimentos entrevistados 

Nome do Estabelecimento Ano de fundação 
Número de 

funcionários 
Nome do Estabelecimento Ano de fundação 

Número de 
funcionários 

Restaurante Margherita 1993 20 Massa Fina 1999 04 

Restaurante do Café 2000 08 Complemento do Corpo 2010 03 

Farmácia Max Med 2005 08 Verduras & Cia  1997 03 

Bruxa Pasteis 1999 08 Estacione 2014 03 

Kalamarres Pimenta 2010 08 Milk Shake Lanches 2011 02 

Assistência Decamax 1999 07 Sarquis Copiadora 2011 02 

Restaurante Torre 2011 06 Tonel da Pinga 1996 02 

Restaurante Pitaya 2013 06 Banca de Jornal 1965 01 

IAP Estacionamento 1993 06 Salão Bela Face 2013 01 

- Percepção acerca do espaço e da vizinhança 

Com o intuito de verificar a percepção dos comerciantes, inicialmente, cada entrevistado foi indagado quanto ao tempo de permanência na 

região. Assim, verificou-se que em maior proporção, oito pessoas, trabalham entre um e cinco anos no local, seguidos de cinco comerciantes 

que trabalham a mais de dez anos na região, conforme visualizado na figura a seguir.  
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 Figura 24 - Tempo de permanência dos comerciantes na 
região. 

A seguir, foi perguntado se o entrevistado conhece, na região, algum bem que seja protegido pelo patrimônio histórico, cultural ou ambiental. 

Desta forma, doze pessoas informaram ter conhecimento e citaram bens que constam na Lista de bens tombados da Secretaria Municipal 

Municipal de Cultura tais como a Catedral de Boa Viagem, Conjunto Arquitetônico da Praça da Liberdade e Parque Municipal Américo Renné 

Giannetti. Alguns respondentes mencionaram bens que não constam na referida listagem. 

No que se refere ao conhecimento de algum grupo social organizado, a Figura a seguir demonstra a percepção dos comerciantes. Constatou-

se que 89%, que corresponde a dezesseis entrevistados, não conhecem nenhum grupo organizado na região. Assim, apenas 11,1%, que 

equivale a dois comerciantes, conhecem alguma organização comunitária, sendo mencionados o Movimento das Donas de Casa, a 

Associação Comercial e o Sindicato dos Jornalistas.  

 
Figura 25 - Conhecimento de grupos sociais na região. 

Quando indagado se participa de algum grupo social organizado, a percepção dos comerciantes foi similar ao item mencionado anteriormente, 

ou seja, dezesseis entrevistados responderam negativamente, enquanto dois informaram que participam do Sindicato dos Jornalistas e do 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS). 

Em relação ao conhecimento dos entrevistados do conhecimento sobre os equipamentos urbanos e comunitários, a Tabela a seguir exibe 

tais equipamentos e a frequência que eles foram citados pelos comerciantes.  
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Tabela 11 - Presença de equipamentos urbanos e comunitários conforme percepção dos comerciantes. 

Equipamento Frequência Equipamento Frequência 

Praças 10 Teatros 01 

Hospitais 07 Igrejas 01 

Esolas 05 Museus 01 

Parques 04 Universidades 01 

Segurança pública 04 Bibliotecas 01 

Áreas de lazer 03 Postos de saúde 01 

Transporte público 02 Ciclovias 01 

Ademais, os comerciantes informaram os equipamentos urbanos e comunitários inexistentes na região. Dessa forma, o item que mais citado 

foi posto de saúde, com seis ocorrências; seguido de equipamentos de segurança pública (duas ocorrências).  

No que diz respeito às características positivas da região, a presença de comércios, a acessibilidade foram as mais referidas pelos 

comerciantes. Em contrapartida, os aspectos negativos mais mencionados foram a presença de moradores de rua (seis citações) e a falta 

de estacionamento, com três ocorrências. 

Após os questionamentos mencionados anteriormente, foi solicitado ao entrevistado que classificasse a região. Assim, foram obtidas as 

informações mostradas na Figura 26 a seguir. Cabe informar que nenhum entrevistado não conceituou a região como ruim.  

 Figura 26 - Classificação da região de acordo com a percepção dos 
comerciantes. 

- Percepção sobre a ampliação da sede da AMMG 

Foi questionado aos entrevistados, a opinião deles sobre o reinício das obras de ampliação da Associação Médica de Minas Gerais. Nesse 

sentido, nenhum comerciante se manifestou de maneira contrária, todos opinaram positivamente informando que trará empregos e movimento 

para a região. Vale ressaltar que duas pessoas disseram não ter opinião e um entrevistado citou que a obra deve ser realizada considerando 

as solicitações do poder público.  

Posteriormente, foi perguntado se o empreendimento trará benefícios para a região. Desse modo, 94,4%, o que correspondente a dezessete 

entrevistados respondeu afirmativamente e um comerciante (5,6%) mencionou não saber (Figura 27). As benfeitorias citadas foram o aumento 

de clientes (sete ocorrências), seguido da geração de empregos e melhoria na região, cada um com duas ocorrências. 
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Figura 27 - Opinião dos comerciantes sobre os benefícios da 

ampliação da AMMG 

Em relação aos incômodos que poderão ser causados pela obra, quinze entrevistados responderam negativamente e três mencionaram que 

a obra poderá causar ruídos, aumento no trânsito e diminuição das vagas de estacionamento (Figura 28). 

 Figura 28 - Percepção dos comerciantes sobre possíveis 
incômodos da obra. 

Sobre a situação do imóvel em que o entrevistado ocupa, dez pessoas acreditam que haverá valorização, sendo que algumas delas 

mencionaram que isso ocorrerá devido ao aumento do fluxo de pessoas, consequentemente de clientes. 

Finalmente, foi questionado se havia alguma sugestão para o empreendimento. Diante disso, duas pessoas se manifestaram que o 

empreendimento deveria disponibilizar vagas de estacionamento e trazer policiamento para a região. A seguir, quando perguntado se o 

comerciante gostaria de mencionar algo antes do término da pesquisa, um entrevistado sugeriu a realização de uma pesquisa de percepção 

após o término do empreendimento 

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA REPRESENTANTE SOCIAL  

Com o propósito de abranger a visão da coletividade existente, foi entrevistada a Sra. Renata da Penha, gerente financeira da Fundação das 

Obras Sociais da Igreja de Boa Viagem (FONSBEM), grupo social mencionado pelos moradores entrevistados.  

A Fundação das Obras Sociais da Igreja de Boa Viagem, fundada em 1.954, está localizada na Rua Sergipe, número 175, bairro Funcionários 

onde são atendidas mensalmente cerca de quarenta e cinco pessoas fixas em duas das principais ações realizadas, além de um número 

flutuante de atendimento diário. Ademais, a FONSBEM conta com cerca de cinquenta funcionários, possui sede própria e Título de Utilidade 

Pública.  

Dentre as principais ações realizadas pela fundação, foi destacado o abrigo institucional para meninas desligadas do convívio familiar por 

determinação judicial, asilo para idosos, farmácia comunitária e distribuição de enxovais. 
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Para promover a participação da comunidade, a fundação utiliza-se do jornal para manter uma interação constante com a comunidade, de 

um serviço de comitê, panfletagem porta a porta, rádio, televisão e internet. 

Quando perguntado quais são os equipamentos urbanos e comunitários existentes na região, as escolas, posto de saúde e hospitais foram 

mencionados pela representante. Em contrapartida, no que diz respeito aos equipamentos inexistentes, foram citados equipamentos de 

ordem comercial e privado, como supermercado e farmácias. 

No que diz respeito às características positivas da região, a boa infraestrutura, o fácil acesso e público selecionado foram pontos mencionados 

pela respondente. Por outro lado, as questões sociais que tangem a problemática da população de rua no entorno, foi citado como um aspecto 

negativo. 

Sobre o conhecimento de bem protegido pelo patrimônio histórico, cultural e ambiental a entrevistada mencionou que a área de influência do 

empreendimento em estudo, é composta por diversos bens protegidos e menciona que o próprio imóvel sede da associação é tombado pelo 

patrimônio. 

A seguir, foi questionado a entrevistada sobre seu posicionamento com relação ao reinicio das obras. Diante do exposto, a representante 

afirmou ser indiferente com o retorno das atividades do empreendimento. Além disso, ela avalia que a ampliação da Associação Médica de 

Minas Gerais não interferirá na valorização ou desvalorização dos imóveis do entorno.  

Em contrapartida, mesmo com o posicionamento de impassibilidade, a respondente acredita que o empreendimento trará benefícios para a 

região sem causar nenhum incômodo. 

Quando perguntada sobre as sugestões para redução dos possíveis incômodos causados pela construção e instalação do empreendimento, 

foi recomendado a necessidade de estudos viários para que não haja nenhum reflexo negativo no trânsito da região. 

Por fim, a representante poderia realizar outros comentários ou questionamentos sobre assuntos que não foram contemplados no ato da 

entrevista. Nesse contexto, foi destacado pela entrevistada a necessidade de uma ação intensificada por meio da Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH) em relação à preservação dos inúmeros imóveis tombados na região. 

SÍNTESE DOS DADOS OBTIDOS NA PESQUISA DE OPINIÃO COM A COMUNIDADE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO 

EMPREENDIMENTO 

Pela análise dos dados, observou-se que a maioria entrevistados possui idade entre vinte e ume sessenta anos, profissões diversas, alta 

escolaridade, estão na região há mais de cinco anos e a conceituaram como boa devido a acessibilidade e proximidade de comércios e 

serviços. Conhecem diferentes bens protegidos pelo patrimônio histórico e não participam de grupos sociais organizados.  

Além disso, a maioria considerou a presença de diferentes serviços e equipamentos públicos e comunitários na região, citando como 

inexistentes postos de saúde. 

Constatou-se, ainda que, a maioria das pessoas opinaram de maneira favorável à ampliação da sede da Associação Médica de Minas Gerais. 

Finalmente, destaca-se que os entrevistados mencionaram que o empreendimento trará benefícios como geração de empregos, aumento da 

clientela e valorização da região. 
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4 – ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINACEIRA DO EMPREENDIMENTO  

4.1. Descrição do Produto 

 

Tipo de Unidade 
Área Privativa 

Principal 
Área Privativa 

Acessória 
Garagem 

Preço de 
Venda do m2 

Preço da Unidade No de Unidades 

Garagem 972,6 -    - 

Loja 1 201,7 24,6  R$ 15.000,00 R$ 3.025.500,00 1 

Pavimento Corrido (4º ao 11º) 353,67 48 
 
 

R$ 10.000,00 R$ 28.293.600,00 8 

Pavimento Corrido (12º) 335,22 48  R$ 10.000,00 R$ 3.352.200,00 1 

Pavimento Corrido (13º) 289,15 48  R$ 10.000,00 R$ 2.891.500,00 1 

Observações: 

I. As unidades não possuem vagas vinculadas a elas. 

II. Neste quadro foram consideradas as áreas de ampliação a serem construídas, já que a parte existente foi viabilizada. 

 

4.2. Terreno 

Área total (m2): 526,84m² (lote 24) 

Valor do terreno por m2 (R$): R$ 6.000,00 

Custo total do terreno (R$): R$ 3.161.040,00 

Valor do terreno conforme IPTU (R$): R$1.247.080,70 

4.3. Custo de construção 

Área Equivalente (m2): Área de projeção: 8.088,62. 

Padrão de construção: Alto 

Custo unitário básico (R$): (R$): 3.151,52  

Índice (fundação, terraplanagem, logística, BDI...) (R$):  

Orçamento Estimativo - data base set/2013 com atualização out/15 pelo INCC 

B AMPLIAÇÃO   100,00% 

      

1 ATIVIDADES PRELIMINARES       0,92% 

      

2 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS       0,76% 

      

3 CONTENÇÕES EM PAREDES           17,44% 

      

4 TERRAPLENAGEM                   0,34% 

      

5 FUNDAÇÕES PROFUNDAS             1,89% 

        

6 SPDA (estimado)                 0,02% 

      

7 FUNDAÇÃO RASA - BLOCOS E        1,51% 

      

8 RESERVATÓRIO INFERIOR -         1,03% 
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9 SUPRAESTRUTURA                  26,19% 

      

10 ALVENARIA                       2,03% 

      

11 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E        12,24% 

      

12 SERRALHERIA                     0,48% 

      

13 ESQUADRIAS DE MADEIRA           0,72% 

      

14 IMPERMEABILIZAÇÃO               0,88% 

      

15 REVESTIMENTO INTERNO            8,09% 

      

16 REVESTIMENTO EXTERNO            3,07% 

      

17 PINTURA                         2,18% 

      

18 BANCADAS / DIVISÓRIAS           1,21% 

      

19 LOUÇAS / METAIS E ACESSÓRIOS    0,88% 

      

20 INSTALAÇÕES (estimativa)        17,07% 

      

21 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO        0,42% 

      

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES         0,62% 

 

Custo total (R$): 

Orçamento Estimativo - data base set/2013 com atualização out/15 pelo INCC: R$ 25.491.408,94 

Realizado acumulado: R$ 6.576.831,79 

Saldo a executar: R$ 18.914.577,15 

Tempo de obra: 

Tempo para finalização da obra: 18 meses. 

4.4. Indicadores Financeiros 

Receitas (VGV):  R$ 37.562.800,00 

Despesas:  R$ 30.800.000,00 

Lucro líquido:  R$ 6.762.800,00 
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5 - IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO NO TERRENO E NA VIZINHANÇA 

Identificar e descrever possíveis impactos provocados pelo empreendimento que resultem em alterações das características: de 
densidade populacional, da demanda de utilização dos equipamentos urbanos e comunitários, das características de uso e 
ocupação do solo da geração de tráfego e da demanda por transporte público, das condições de ventilação e iluminação, da 
paisagem urbana e do patrimônio natural e cultural da vizinhança.  

Relacionar este item com o resultado obtido na pesquisa de opinião solicitada no item 5.4 deste roteiro, descrever o impacto 
(positivo ou negativo) e as medidas propostas para assegurar a qualidade urbana das áreas de influência do empreendimento. 

Para cada impacto, considerar as diferenças entre a situação existente e a criada com a implantação do empreendimento e descrever 
as medidas incorporadas ao projeto ou propostas para a vizinhança com o objetivo de atenuar os impactos identificados e avaliados 
a seguir. 

5.1 ( x ) alterações na qualidade urbanística ou ambiental da vizinhança 

Analisar e explicar o potencial de geração de conflitos de usos ou de complementaridade a outros empreendimentos existentes na 
área. 

Apresentar a previsão das possíveis repercussões, negativas e positivas, da implementação da OUS pretendida sobre a vizinhança. 
A partir desta descrição, indicar se e quais medidas já estão incluídas na concepção do projeto e que poderiam atenuar os efeitos 
da OUS na área de sua abrangência.  

Abordar minimamente os seguintes aspectos para a análise: 

a. Tipologia de uso e ocupação (tipos predominantes);  

O empreendimento está inserido em área urbana próxima ao hipercentro da capital mineira, com ocupação consolidada, contando com a 

presença de edificações destinadas principalmente a atividades comerciais, institucionais e de serviços, porém, devendo-se destacar a 

presença de diversas edificações residenciais multifamiliares, conforme demonstrado anteriormente no Mapa de Uso do Solo da vizinhança 

potencialmente afetada. 

Considerando o anteriormente exposto, quanto à ocupação do entorno, bem como a proposta arquitetônica do empreendimento, e pelo fato 

de consistir o mesmo de uma ampliação da Sede da AMMG já existente na região, acredita-se que não haverá conflitos quanto ao uso do 

solo, por ser a ampliação proposta totalmente compatível com a região.  

Ademais, ressalta-se que o empreendimento irá atender às diretrizes previstas para a Operação Urbana Simplificada bem como aos 

parâmetros urbanísticos estabelecidos pela legislação municipal vigente.  

b. Iluminação e ventilação (efeitos sobre as construções vizinhas e as vias de entorno das construções vizinhas); 

Os estudos a seguir exibidos, desenvolvidos com o auxílio do software Google Sketch Up Professional apresentam a insolação na área do 

empreendimento e vizinhança imediata, nas quatro estações do ano, equinócios e solstícios. Conforme poderá ser observado, principalmente 

no solstício de inverno, a insolação em algumas edificações localizadas no entorno imediato da sede da Associação Médica de Minas Gerais 

poderá sofrer alterações quanto à incidência dos raios solares, quando comparado com a situação atual.  
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- SOLSTÍCIOS 

A  Figura 29 e a  Figura 30 apresentadas a seguir, simulam a insolação do solstício de inverno, especificamente no dia 21 de junho às 15:38 
horas e o solstício de verão no dia 22 de dezembro às 09:45 horas, respectivamente.  

 
Figura 29 - Projeção da edificação exibindo a insolação na vizinhança durante o solstício de inverno. 

 

 
Figura 30 - Projeção da edificação exibindo a insolação na vizinhança durante o solstício de verão 
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- EQUINÓCIOS 

A Figura 31 e a  Figura 32 apresentadas a seguir, simulam a insolação do equinócio de outono, especificamente no dia 20 de março às 09:45 

horas e o equinócio de outono no dia 23 de setembro às 09:21 horas, respectivamente.  

 
Figura 31 - Projeção da edificação exibindo a insolação na vizinhança durante o equinócio de outono 

 
Figura 32 - Projeção da edificação exibindo a insolação na vizinhança durante o equinócio de primavera 

 

Com relação à ventilação, entende-se que a construção do empreendimento não deverá impactar significativamente na circulação dos ventos 

dominantes, tendo em vista a ocupação consolidada do entorno e as barreiras já existentes relativas às edificações de terrenos vizinhos à 

AMMG. Por se tratar de Região Central, os terrenos contam com edificações de altimetria similares e afastamentos pouco generosos, que já 

provocam atualmente canalização dos ventos nas áreas de vias, onde inexistem barreiras que possam provocar pressões negativas.  

A Figura 33 ilustra a circulação dos ventos, com a presença do empreendimento.  
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Figura 33 - Projeção da edificação exibindo a direção dos ventos dominantes 

 

c. Paisagem urbana e ambiência resultantes; 

A operação do empreendimento acarretará em uma melhoria na ambiência da vizinhança, tendo em vista a concepção arquitetônica moderna 

e sóbria adotada para a região central de Belo Horizonte. Além disso, destaca-se a previsão de jardineira no afastamento da edificação, 

dentre outras áreas ajardinadas, conforme projeto de paisagismo específico que contempla um telhado verde, contribuindo para o paisagismo 

urbano com a previsão de plantio de espécies diversas, muitas nativas e ornamentais, atrativas à avifauna. Considerando a ocupação atual 

da área, é fácil perceber a melhoria da ambiência e paisagem urbana, com a implantação proposta. 

Ademais, destaca-se que a Sede da Associação Médica de Minas Gerais integrará o Conjunto Urbano da Praça da Boa Viagem e Adjacências 

e também o Conjunto Urbano da Praça da Liberdade e Adjacências. Por esse motivo, o projeto arquitetônico atende as diretrizes impostas 

pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH objetivando garantir sua integração aos 

conjuntos urbanos mencionados minimizando os impactos na paisagem urbana local.   

d. Presença de referenciais urbanos, marcos simbólicos e elementos integrantes do patrimônio natural e cultural;  

O terreno pertence ao Conjunto Urbano da Praça da Boa Viagem e Adjacências e ao Conjunto Urbano da Praça da Liberdade e Adjacências, 

que são áreas definidas com o objetivo de proteger lugares representativos da cidade. Desse modo, o projeto arquitetônico desenvolvido 

para a sede da Associação Médica de Minas Gerias atende às diretrizes de ocupação para essas áreas definidas pelo Conselho Deliberativo 

do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM - BH). Assim, não haverá impactos que resultem em alterações do patrimônio 

cultural. 

e. Potencial de centralidade do empreendimento com a atração de novos empreendimentos para o entorno; 

Acredita-se que devido à tipologia das atividades previstas para o empreendimento, não haverá a atração de novos empreendimentos para 

a região. Além disso, ressalta-se que o empreendimento se encontra na Zona Central de Belo Horizonte (ZC-BH), região com grande número 

de equipamentos urbanos e serviços diversos que deverão absorver as demandas necessárias aos usuários do empreendimento.  

f. Poluição sonora; 

O empreendimento em questão contribuirá para a alteração dos níveis de ruídos no entorno, provocado pelos usuários e por veículos 

automotores e, eventualmente, pelos equipamentos existentes no empreendimento, tais como condicionados trocadores de calor, do sistema 

de ar condicionado e gerador de energia elétrica. Ademais, deve-se mencionar que durante o período de obras, poderá a população 

circunvizinha sentir os impactos associados à geração de ruídos, inerentes às atividades da construção civil. 

g. Poluição atmosférica; 

A poluição atmosférica se dará de forma indireta, exclusivamente devido à atração de veículos. 
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h. Risco de contaminação de águas subterrâneas ou superficiais; 

Em vista da atividade proposta para o empreendimento, não foram observados quaisquer riscos de contaminação de águas subterrâneas ou 

superficiais pelo empreendimento.  

i. Área permeável; 

Com a ampliação da sede da AMMG haverá um acréscimo significativo das áreas permeáveis, uma vez que a situação atual se apresenta 

com terreno totalmente impermeável. Tal acréscimo se dará por meio da implantação de jardineiras e telhados verdes, totalizando uma área 

permeável de 444,91 m2. 

j. Supressão de vegetação;  

Não estão previstas supressões para a implantação do empreendimento, uma vez que a ampliação já havia sido iniciada com a implantação 

do empreendimento até o térreo. 

k. Outros (especificar outras repercussões possíveis, se houver). 

 

5.2 (  X  ) alterações nas características de densidade populacional e seus impactos na vizinhança.  

Para empreendimento de uso residencial: Apresentar os efeitos esperados em virtude do acréscimo populacional previsto com 
implantação do mesmo. 

Para empreendimento de uso não residencial: Apresentar os efeitos esperados em virtude da atração da população flutuante 
estimada, em função do(s) uso(s) previsto(s) e da atratividade resultante.  

De acordo com dados disponibilizados pelo IBGE (2010), o bairro Centro apresenta uma população de 16.245 habitantes, representando 

0,68% da população de Belo Horizonte. Apresenta uma densidade demográfica de 8.299,53 hab./km2 que é maior que a densidade 

demográfica de Belo Horizonte (7.167,00 hab/km2). Esta região já possui, portanto, grande densidade populacional.  

Conforme dados repassados pelo empreendedor, a sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) conta com uma população fixa 

atualmente formada por 75 colaboradores. Com a ampliação prevista, estima-se uma população de 235 pessoas, na totalidade do 

empreendimento. Ademais, destaca-se que o empreendimento conta com áreas destinadas a eventos, com ambientes diversos tais como 

auditórios, salas de convenções e salão de festas, podendo receber até 1.161 pessoas. 

Entretanto, deve-se considerar que se trata de público que provoca um adensamento indireto e temporário, ou seja, apenas no horário em 

que as atividades estiverem sendo realizadas. Tão logo se encerrem as atividades, essa população se deslocará para outras regiões do 

município.  

5. 3 (  X  ) alterações na demanda de utilização dos equipamentos públicos e comunitários e áreas de lazer  

A implantação do empreendimento irá provocar aumento da demanda de utilização dos equipamentos urbanos e comunitários 
(educação, saúde, lazer, etc.)? Explicar e avaliar o grau de comprometimento dos serviços públicos em termos quantitativos e 
qualitativos. 

De acordo com a opinião dos diferentes grupos sociais presentes na área de influência direta da Operação Urbana Simplificada constatou-

se que a região possui praças, parques, escolas, hospitais, áreas de lazer, equipamentos de segurança pública. Para a maioria dos 

entrevistados inexistem postos de saúde. No entanto, como a maior parte do público atraído pela Associação Médica de Minas Gerais não 

possui vínculo permanente com o entorno, no caso relativo às áreas de convenções e eventos, inexistem impactos relativos ao tema. Ademais, 

no que se refere ao acréscimo da população fixa, destaca-se que a mesma é pouco representativa, e não interferirá de forma negativa na 

demanda de equipamentos públicos e comunitários, dentre outros. 

5. 4 ( x ) alterações no tráfego e na demanda por transporte público. 

Identificar e descrever os possíveis impactos no trânsito e na circulação que serão provocados em função da implantação do 
empreendimento: 

(  X  ) Aumento da demanda por vagas de estacionamento na vizinhança do empreendimento; 

O empreendimento apresenta 120 vagas internas de estacionamento sendo 5 para portadores de mobilidade reduzida, e 10 unidades para 
motocicletas. 

As vagas disponibilizadas pelo projeto de arquitetura serão suficientes para atendimento ao acréscimo da população fixa prevista. 

(   x  ) Aumento da demanda por vagas de carga e descarga na vizinhança do empreendimento; 
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O empreendimento conta com1 vaga de carga e descarga, portanto, não haverá aumento da demanda de vagas de carga e descarga na 
vizinhança, uma vez que tais situações serão internalizadas pelo empreendimento. 

(      ) Obstaculização de vias públicas; 

(  X  ) Comprometimento de vias e interseções; 

(  X  ) Aumento do fluxo e da possibilidade de conflitos entre veículos e pedestres/ciclistas; 

(  X  ) Aumento da demanda por viagens no sistema de transporte coletivo. 

(  X  ) Outros (especificar): 

Como anteriormente mencionado o empreendimento em questão passou pelo processo de licenciamento ambiental, tendo sido na 
oportunidade desenvolvido o Relatório de Impacto na Circulação, que culminou na emissão do Parecer Técnico GEDIV 050/08 (ANEXOVII), 
com condicionantes as quais foram cumpridas pela Associação Médica de Minas Gerais, no âmbito do cumprimento das condicionantes 
ambientais da Licença de Implantação 1868/09 (ANEXO IV). 

5.5 ( x ) outros impactos positivos e negativos 

Descrever outros impactos possíveis e analisá-los, de forma comparativa com a situação atual da vizinhança.  

a) Alteração na demanda de utilização de equipamentos públicos ligados à rede de infraestrutura e serviços urbanos 

Com a ampliação da Sede da Associação Médica de Minas Gerais, deverão ser avaliadas as alterações ocorridas pelo aumento dos efluentes 

gerados no empreendimento, aumento da geração de resíduos sólidos e na alteração da dinâmica da drenagem pluvial do empreendimento. 

A seguir, são apresentadas as análises quanto aos aspectos mencionados: 

- Esgotamento sanitário: O efluente gerado no empreendimento continuará sendo destinado às redes coletoras da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA, não sendo prevista a geração de efluentes que possam ser caracterizados como não-domésticos. 

- Resíduos Sólidos: A ampliação da Sede da AMMG implicará em um aumento na geração de resíduos, entretanto, o projeto de arquitetura 

prevê um abrigo de resíduos sólidos devidamente dimensionado conforme normas técnicas vigentes.  

- Drenagem Pluvial: Deverá ser avaliada as alterações na drenagem predial após a ampliação da AMMG, deverão ser adotadas as diretrizes 

impostas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP para o lançamento de águas captadas no sistema de drenagem 

público, conforme Projeto de Ligação de Drenagem Pluvial aprovado (vide parecer técnico da SUDECAP apenso ao ANEXO VI). 

6 – CONTRAPARTIDAS SUGERIDAS 

Caso haja sugestão para contrapartida da OUS, descrevê-la(s), se possível informando valores. 

As contrapartidas relativas à OUS encontram-se em discussão entre a municipalidade e empreendedor. 
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