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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 estudo deverá ser protocolado na Smapu, juntamente com CD contendo cópia digital de todo o material. 
C) O presente Roteiro terá validade de um ano para ser preenchido e protocolado na Smapu. 
D) Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Smapu pelo e-mail jomonnerat@pbh.gov.br ou pelo telefone 3246 0021. 

 

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

1.1 EMPREENDIMENTO  

Nome: ED. MONTECARLO 

CNPJ (*): 

*somente para empreendimentos instalados ou quando houver o dado 

Índice Cadastral do IPTU: 002011 005 010-0 

Endereço (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento): RUA RIO GRANDE DO SUL, 435 

 

Bairro: CENTRO CEP: 30170-111 

Lote(s) envolvido(s): Lotes 005, 006 e 008 do Quarteirão 011 – Seção Urbana Segunda 

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 

Nome: Rogerio Ferreira Malta 

CPF: 636.457.346-00 

Razão Social: Construtora e Incorporadora Celisa Ltda 

CNPJ: 01.603.303/0001-61 

Endereço para correspondência (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento): Rua Francisco Deslandes, 780 – Ap. 
1601 Bloco 01 

 

Bairro: Ancheta Município: Belo Horizonte 

CEP: 30310-530 Endereço eletrônico:  

Telefone: (  31  ) 99662-5234 Fax: (     ) 

E-mail: taniramalta@hotmail.com 

Assinatura do responsável legal pelo empreendimento: 

 

Data: 28/11/2016 
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1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTUDO DOS IMPACTOS URBANÍSTICOS E REPERCUSSÕES DO EMPREENDIMENTO NA 
VIZINHANÇA PARA OPERAÇÕES URBANAS SIMPLIFICADAS: (COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA) 

Nome da empresa: ABSOLUTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 

Responsável técnico: Ana Carolina Sales Azevedo Nogueira 

Formação Profissional: Engenharia Civil Nº do Registro profissional: CREA 75368/D 

Endereço para correspondência (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento): Rua Sergipe, 925 – Sala 1102 

Bairro: Savassi Município: Belo Horizonte 

CEP: 30130-171 Telefone: (31 )3261-9522 Fax: (31) 3261-1888 

E-mail: absoluta@absolutaengenharia.com.br 

Assinatura do responsável técnico pelo empreendimento: 

 

Data: 28/11/2016 

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

Nome Formação Profissional Função Desempenhada No Registro Profissional 

Ana Carolina Sales A. Nogueira Engenheira Civil Coordenação dos estudos CREA 75368/D 

Leticia Oliveira Freitas Geógrafa Sócio-economia/Pesquisas  CREA 83426/D 

Cesar de Oliveira Souza Junior Geógrafo Aplicação das pesquisas ------------------ 

Carlos Alberto Maciel Arquiteto Urbanista Projeto Arquitetônico CAU A 26010-0 

Alexandre Brasil Arquiteto Urbanista Projeto Arquitetônico CAU A 25392-8 

Paula Zasnicoff Arquiteto Urbanista Projeto Arquitetônico CAU A 31712-8 

Manuela Bahiense Wenceslau Proença 
Estagiária Engenharia 
Ambiental 

Elaboração de mapas ---------------- 
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2 – CONCEPÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA E DO EMPREENDIMENTO 

2.1. CONCEPÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA E DO EMPREENDIMENTO 

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; 

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. 

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

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. 

Apresentamos o caderno elaborado pela empresa de arquitetura Arquitetos Associados contendo todos estes elementos no 
ANEXO 01. 

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. 

A proposta de intervenção no Edifício Montecarlo se fundamenta nos seguintes princípios: 

1 - o reconhecimento da estrutura existente, tendo em vista seu total aproveitamento; 

2 - a redefinição da distribuição dos apartamentos originalmente projetados tendo em vista o incremento da qualidade 
ambiental das unidades habitacionais; 

3 - um cuidadoso estudo volumétrico, com vistas à qualificação da inserção da edificação no conjunto protegido da Praça Raul 
Soares e na relação com o Mercado Novo; 

4 - a adoção de tecnologias limpas, construção a seco e medidas de sustentabilidade ambiental nas edificações, em pleno 
atendimento às diretrizes apresentadas pela SMAPU. 

O projeto para intervenção e conclusão do Edifício Montecarlo propõe as seguintes ações: 

- a manutenção integral do uso comercial ao nível térreo, com fachadas ativas viabilizadas pelo comércio, cujo uso está 
consolidado no local; 

- a otimização das áreas não comerciais do nível térreo como áreas verdes e também áreas técnicas e infraestruturas de 
suporte à habitação; 

- o redesenho do nível em sobreloja, com acesso independente, permitindo usos não residenciais menos conectados à 
calçada; 
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- o aproveitamento dos três pavimentos existentes com habitações duplex articuladas a partir da circulação coletiva do nível 
intermediário, de modo a propiciar à grande maioria dos apartamentos abertura para pelo menos duas fachadas: rua e pátio 
interno, ou dois diferentes pátios internos; 

- o reconhecimento da geometria e da condição ambiental de cada trecho da estrutura existente, de modo a conciliar a solução 
do apartamento duplex nos trechos edificados junto às fachadas com apartamentos tipo loft - ou planta livre - junto ao pátio 
mais interiorizado, gerando diferentes tipologias que aproveitam com mais qualidade a luz e a ventilação disponíveis; 

- a verticalização controlada da estrutura existente, preservando nas áreas de iluminação, previstas no projeto original com 15 
pavimentos, um limite de altura de 8 pavimentos, ou 6 pavimentos de apartamentos. Essa medida assegura a todas as 
unidades habitacionais ao redor dos pátios, cuja largura média é de 10 metros, uma qualidade ambiental e um afastamento 
entre planos de abertura superiores à média definida pela legislação vigente em Belo Horizonte, cujo afastamento entre blocos 
de altura equivalente oscila entre 6 e 7 metros. Essa verticalização controlada se aplica à parte mais interiorizada da estrutura, 
junto às divisas laterais, o que gera um escalonamento da volumetria junto às edificações vizinhas que, por não serem 
protegidas isoladamente, devem atingir altimetria maior do que a atual no momento em que operar uma renovação da área; 

- a previsão de um pavimento de uso coletivo em nível intermediário, no 9o pavimento, já acima da cota de coroamento do 
Mercado Novo, de modo a permitir visadas mais extensas tanto para a Praça Raul Soares e Conjunto JK, como para a região 
do Carlos Prates. Por outro lado, o pilotis, pensado como um intervalo que fraciona a volumetria da edificação, permite reduzir 
e ordenar as massas edificadas, desconstruindo o volume monolítico que o projeto original apresentava. Soma-se aos espaços 
coletivos do pavimento o terraço verde gerado pelo escalonamento do conjunto, no qual se prevê a implantação de árvores de 
grande porte, aproveitando a capacidade portante da estrutura, originalmente projetada para 15 pavimentos e utilizada, nesse 
trecho, apenas até o 8º pavimento. Esse pavimento é ainda um intervalo que articula uma variação construtiva - estrutural, 
infraestrutural e tipológica -  na medida em que permite, a partir do 10º pavimento, a introdução de um outro padrão construtivo 
e modular; 

- a revisão integral da volumetria originalmente aprovada, conciliando a verticalização com o reconhecimento das pré-
existências, o que orientou o fracionamento da volumetria e a introdução, a partir do 10º pavimento, de uma estrutura mais 
regular e restrita às fachadas voltadas para as ruas Rio Grande do Sul e Tupis. Essa nova estrutura abriga uma tipologia 
específica de apartamentos duplex com clara modulação que é explorada para equacionar o tratamento plástico das fachadas. 
Enquanto a base, desenvolvida a partir da estrutura existente, é mais percebida desde o entorno imediato à edificação, os 
blocos superiores ao pilotis, desenvolvidos a partir da estrutura modular que repercute a ordenação reticulada do Conjunto JK, 
são pensados para integrar o perfil geral da paisagem nas visadas à distância. A fim de evitar a leitura de um monolito, como 
no projeto original, também os níveis superiores apresentam volumetria decomposta em dois volumes com diferentes 
altimetrias, que repercutem as diferentes condições de abertura da paisagem e proporcionam, por essa razão, inserções mais 
controladas do edifício nas diferentes visadas, especialmente nas visadas desde a Praça Raul Soares; 

- o pleno atendimento aos requisitos de sustentabilidade ambiental exigidos pelo relatório da SMAPU, para o que as extensas 
áreas ajardinadas sobre lajes e a previsão de um sistema de construção a seco para as partições internas da edificação 
respondem. Além disso, a ampliação do grau de flexibilidade dos espaços internos de habitação constitui uma resposta central 
à questão da sustentabilidade, uma vez que permite a variação dos modos de uso dos ambientes projetados o que tende, a 
longo prazo, a ampliar a vida útil da edificação e o conforto dos usuários. Essa flexibilidade se realiza através da ênfase no 
projeto dos elementos permanentes - estruturas e infraestruturas prediais -, liberando, sempre que possível, os espaços menos 
determinados para organizações mais variadas. Por essa razão, propõe-se que apenas as vedações internas de instalações 
sanitárias sejam implementadas no momento inicial da obra, deixando o eventual fracionamento dos espaços internos a critério 
dos usuários. Essa estratégia é pensada sem prejuízo dos arranjos mais convencionais da moradia, que podem ser 
viabilizados com poucas ações construtivas, de execução rápida e baixo custo econômico, energético e nenhuma geração de 
resíduo, como, por exemplo, através da instalação de uma parede em drywall. Assim, inverte-se a lógica usual da produção 
imobiliária, em que a máxima compartimentação comanda os projetos iniciais, cuja obra é seguida de diversas ações 
construtivas de reforma com alto consumo de material, geração de resíduos e impacto ambiental. 

A área permeável total é de 1.183 m², sendo 10 % = 182 m² em terreno natural, e as demais áreas distribuídas na cobertura 
dos dois blocos voltados para as Ruas Rio Grande do Sul e Tupis em telhado verde e o restante, jardineiras sobre laje.   
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2.1.3. Apresentar cálculo de áreas por pavimento, especificando áreas de estacionamento, áreas de uso comum e áreas 
privativas. 

A tabela a seguir identifica as áreas por pavimento: 

Tabela 1 – Cálculo de áreas por pavimento 
Cálculo das áreas por pavimento (m²) 

Pavimento Área privativa (m²) Área comum (m²) Total (m²) 
Térreo 988 490,73 1.478,73 

Sobreloja 1228,52 169,51 1.398,03 

3º pavimento 1134,40 41,80 1.176,20 

4º pavimento 929,40 246,89 1.176,29 

5º pavimento 1117,92 58,39 1.176,31 

6º pavimento 1114,01 35,96 1.149,97 

7º pavimento 905,93 244,04 1.149,97 

8º pavimento 1094,26 55,71 1.149,97 

9º pavimento 681,67 38,47 720,14 

10º pavimento 617,75 41,77 659,52 

11º pavimento 522,46 175,05 697,51 

12º pavimento 613,95 41,77 655,72 

13º pavimento 522,46 175,03 697,49 

14º pavimento 362,54 42,29 404,83 

15º pavimento 309,65 140,15 449,80 

  
Área bruta 14.140,48 

 

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

A Deliberação 128/2016 referente á análise de projeto objeto desta OUSimplificada emitida pelo CDPCM-BH em sessão 
extraordinária realizada em 24/08/2016 e publicada no DOM no dia 01/09/2016 está disponível no ANEXO 02. 

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 – SITUAÇÃO DA PROPOSTA EM RELAÇÃO ÀS DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO URBANA 
SIMPLIFICADA ESTABELECIDADAS PELA SMAPU 

2.2.1. Identificar no quadro a seguir a situação da proposta de OUS em relação às diretrizes apontadas pela Smapu no parecer 
técnico anterior, indicando se foram atendidas, parcialmente atendidas ou não atendidas no projeto / concepção do 
empreendimento. No detalhamento, deverá ser descrita a forma como a diretriz será contemplada e/ou justificar o motivo do 
não atendimento, identificando a solução alternativa adotada, se for o caso: 

 
Diretriz proposta para a OUS no parecer SMAPU Nº 

03/2016 
Situação na proposta apresentada 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 8,5 bruto, o 
que significa que deve ser computada nesse índice a 
área total a ser construída, não sendo, portanto, 
aplicado o art. 46 da Lei n° 7.166/96 para cálculo do 
potencial construtivo 

( x  ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: conforme planilha de cálculo de área, 
apresentada no padrão SMARU, o coeficiente atingido é 
de 6,82 

b) taxa de permeabilidade mínima de 60%, área a qual 
deverá ser cumprida em, no mínimo, 10% em terreno 
natural, e o restante através de jardineiras e telhado 
verde, associados à caixa de captação 

(  x ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: conforme planilha de cálculo de área, 
apresentada no padrão SMARU, a taxa de permeabilidade 
total é de 65,08%, sendo 10,14% sobre terreno natural. 

c) lançamento de água pluvial do empreendimento não 
superior à vazão gerada pelo mesmo terreno em 
condições naturais. Para tanto, além dos 60% de taxa 
de permeabilidade exigidos, solicita-se a adoção de 
caixas de captação para amortecer a descarga de 
água pluvial na rede pública de drenagem visando à 
melhoria do funcionamento dos sistemas de micro e 
macrodrenagem da região, com capacidade mínima 
equivalente à área ocupada do terreno 

( x  ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: prevê-se caixa de captação com volume de 
30m3 para amortecimento da descarga de água pluvial 
correspondente  à área vegetada sobre laje. 
Localizada no subsolo. 

d) acessibilidade universal nas áreas de uso público da 
edificação 

( x  ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: acesso em rampa acessível ao hall de 
elevadores do térreo bem como previsão de plataforma de 
percurso vertical à sobreloja. Excetuam-se as lojas 
instaladas e em funcionamento. 

e) soluções e materiais que busquem reduzir impacto 
ambiental e contribuam para o conforto térmico e 
redução do consumo de água e energia, dentro dos 
princípios de sustentabilidade 

( X  ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: Telhado verde, uso de revestimento 
metálico, telha micro ondulada, ventilação cruzada das 
unidades promovendo a dissipação do calor. Instalação de 
caixas acopladas para descarga de sanitários, arejadores 
de torneiras, utilização de lâmpadas LED´s nas áreas 
comuns, elevador inteligente, nos primeiros 6 (seis) 
pavimentos há somente duas paradas. 

f) composição de projeto que se aproxime das diretrizes 
previstas na proposta do novo plano diretor, 
aprovadas na IV CMPU, para o setor hipercentro da 
ADE Avenida do Contorno e discutidas na OUC-Aclo 
para a “quadra central”, contemplando fachada ativa 
no pavimento térreo, de forma a criar unidades 
comerciais ou de serviços voltadas para a rua 

( x  ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: O projeto se aproxima das diretrizes 
citadas, respondendo especialmente aos seguintes 
aspectos: 
- Estimular a vivacidade dos espaços públicos, priorizando-
se a implantação de uso não residencial na maior 
extensão dos pavimentos térreos: fachada ativa; 
- Estimular a implantação de empreendimentos com maior 
número de unidades habitacionais de pequeno porte, 
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estimulando o adensamento populacional na área central 
da OUC; 
- Estimular empreendimentos que adotem um número 
reduzido de vagas de garagem; 
- Estimular a adoção de soluções arquitetônicas que 
dialoguem com as empenas cegas tão comuns na área 
central da OUC. 

g) composição de projeto que considere as 
características do conjunto urbano protegido e 
edificações protegidas do entorno, especialmente no 
que diz respeito à altimetria. Ressalta-se que a 
proposta de projeto arquitetônico resultante deverá ser 
avaliada pelo CDPCM-BH, órgão que definirá, de 
forma conclusiva, o limite de altimetria para o 
empreendimento, o que poderá impactar o coeficiente 
de aproveitamento máximo indicado no item “a” 

(X) atendido (   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: Altimetria de 47 metros aprovada pelo 
Conselho do Patrimônio. 

h) limite máximo de uma vaga de estacionamento de 
veículos leves para cada três unidades residenciais, 
devendo ser resguardado espaço destinado a carga e 
descarga internalizada ao empreendimento, a ser 
dimensionado na próxima fase deste processo 

( X ) 
atendido 

(  ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: O projeto não prevê vagas para veículos 
leves. 
Há uma vaga para carga e descarga e será internalizada 
ao empreendimento.  

i) disponibilização de bicicletário com capacidade 
mínima para 5 (cinco) bicicletas 

( X ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: Há um bicicletário com capacidade para 48 
bicicletas no 1º pavimento. 

j) promover melhoria urbanística na vizinhança, tais 
como melhoria dos pontos de embarque e 
desembarque de transporte coletivos próximos e dos 
passeios, especialmente nas calçadas do entorno do 
Mercado Novo, com projeto específico de 
requalificação a ser desenvolvido pelo empreendedor 
e aprovado pela Smapu, de forma a melhorar a 
ambiência e as condições para circulação de 
pedestres na vizinhança, como contrapartida a esta 
OUS. Ressalta-se que o padrão das calçadas devem 
ser aqueles instituídos pelo Código de Posturas do 
Município e normas correlatas 

( X ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento:  No entorno do empreendimento há 3 (três) 
PED´s que deverão ser requalificados, a saber:  
PED 2 – Rua dos Tupis, 848 
PED 3 – Rua dos Tupis, 952 
PED 4 – Rua dos Tupis, 1.004 
 
As calçadas existentes nas fachadas frontais do Mercado 
Novo poderão ser revitalizadas atendendo ao Código de 
Posturas do Município, como sugestão de contrapartida. 

k) projeto, instalação e manutenção de uma “varanda 
urbana” – parklet – no espaço de duas vagas de 
estacionamento de veículos leves nas proximidades 
do empreendimento, com espaço de estar, iluminação 
de segundo nível, jardineira e paraciclo, como 
contrapartida a este OUS 

( X  ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: Há previsão de implantação de uma 
varanda parklet em frente ao empreendimento na Rua Rio 
Grande do Sul, como sugestão de contrapartida. 

l) manutenção dos demais parâmetros urbanísticos em 
conformidade com o projeto aprovado 

( x  ) 
atendido 

(   ) parcialmente 
atendido 

(   ) não 
atendido 

Detalhamento: O projeto reduz o número de unidades em 
relação ao projeto aprovado, bem como equaciona a 
escala do edifício com o entorno imediato, reduzindo as 
empenas cegas. Portanto, melhora significativamente a 
relação com as edificações vizinhas e a paisagem se 
comparado ao projeto originalmente aprovado dentro dos 
parâmetros vigentes à época. 
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2.3 - PARÂMETROS LEGAIS E PREVISTOS PARA O EMPREENDIMENTO 

Aspectos gerais 

A) Área total do terreno (m²) 
no levantamento planialtimétrico: 1.644,10m2 

no CP: 1.800,00m2 

B) Coeficiente de Aproveitamento Previsto: 8,5 Legislação vigente: 2,7 

C) Área total edificada (m²) Total: 14.140,48m2 

D) Área líquida (m²) Total: 12.278,56m2 

E) Área de fruição pública 
Total: não há, devido à ocupação consolidada das 
lojas que em toda a extensão das fachadas ativas. 

F) Área permeável (m²) 

Sobre terreno natural: 182,68m2 

Sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados: 
988,78m2 

Total previsto: 1.171,46 (65,08%) 

Legislação vigente: 20% 

G) Caixa de Captação e retenção de água pluvial (m³) Total: 30 m³ 

H) Taxa de ocupação (%) Previsto: 82,03% Legislação vigente: 100% 

I) Altura máxima na divisa (m) 
Previsto: 45,08m Legislação vigente: não há H 

max divisa 

J) Altura total da edificação (m) 
Previsto: 47,00m Legislação vigente: não há H 

max 

K) Afastamentos (m) 

Frontal Previsto: zero Legislação vigente: 4m 

Laterais Previsto: zero Legislação vigente: zero 

Fundos Previsto: não se aplica Legislação vigente: zero 

L) Nº de unidades  Residenciais Previsto: 165 Legislação vigente: 225 

Não residenciais Previsto: 14 Legislação vigente: não há 
restrição 

M) Quota de terreno por unidade habitacional Previsto: 10,91m²/UH Legislação vigente: 8m²/UH 

N) Preencher apenas para:  

Lojas, Salas, Shoppings e Hipermercados 

Área Bruta Locável (ABL) praticada (m²): 7 salas com 
ABL = 226,50 m², sendo: 

Sala 01 = 36,50 m² 

Sala 02 = 25,50 m² 

Sala 03 = 14,00 m² 

Sala 04 = 20,00 m² 

Sala 05 = 37,00 m² 

Sala 06 = 39,00 m² 

Sala 07 = 54,50 m² 

Auditórios e Cinemas e similares Número de assentos: 

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

Área destinada a realização do evento (m²): 

Capacidade: 

Heliponto Capacidade do Heliponto e hangar (nº de aeronaves): 
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O) Vagas de Estacionamento:  

Número total de vagas de veículos leves 

Legislação Municipal: 165 residencial + 45 não 
residencial 

Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 0 (zero) 

Número de vagas de PMR 

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida 

Legislação Municipal: não se aplica 

Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 0 (zero) 

Número de vagas para operação de carga e descarga 

Legislação Municipal: zero 

Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 1 (uma) para veículos de carga 
pequenos 

Número de vagas para operação de embarque e desembarque 

Legislação Municipal: zero 

Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: não há 

Número de vagas para Motocicletas 
Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: não há 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 
Parâmetro BHTRANS: 

Empreendimento: 48 

Faixa(s) de acumulação (m) 

Comprimento total (Legislação Municipal): não exige 

Comprimento total (Parâmetro BHTRANS): 

Comprimento total (Empreendimento): não há 

Comprimento Total (Previsto): 
 

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.  

Para a análise socioeconômica e definição do número de entrevistas a serem feitas na pesquisa com a comunidade, foi 
considerada a área formada pelos oito setores censitários indicados no Roteiro deste estudo. 

Entretanto, em reunião na SMAPU, ficou acordado que para definição da Área de Vizinhança Potencialmente Afetada, 
poderiam ser excluídas as quadras mais distantes do empreendimento, sendo aquelas contidas nas extremidades dos setores 
censitários mais extensos. 

Para a definição desta área, foram consideradas também as rotas de chegada e saída de veículos, além do número 
significativo de linhas de ônibus que atende a região, com vários pontos de embarque e desembarque nas proximidades do 
empreendimento. 

A Área de Vizinhança Potencialmente Afetada é caracterizada, predominantemente, pelo uso misto, sendo ocupações 
residenciais nos pavimentos superiores e estabelecimentos comerciais e de serviços nos primeiros pavimentos, semelhantes 
ao Ed. Montecarlo. 
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Esta região é marcada por um comércio bem diversificado. O Mercado Novo atua na distribuição de produtos de 
hortifrutigranjeiro aos sacolões no período da manhã, especificamente de 6 às 10 horas, e produtos de 
embalagens/descartáveis que acontece o dia inteiro, além de muitas gráficas. 

No entorno é marcante a presença de lojas de peças para eletrodomésticos, peças industriais, ferramentarias, ferragens, 
materiais hidráulicos e para construção civil, auto peças e produtos para marcenaria. O número de estacionamentos do tipo 
rotativo no entorno é significativo. 

Observam-se diversos hotéis, supermercados, bancos, estacionamentos particulares, além de equipamentos institucionais 
como unidade da Polícia Militar, Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude e Centro Integrado de Atendimento 
ao Adolescente Autor de Ato Infracional na área de vizinhança potencialmente afetada.   

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.
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Figura 1 – Fotografia aérea da vizinhança potencialmente afetada 
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3.2 - CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, MERCADO IMOBILIÁRIO, PATRIMÔNIO CULTURAL, 
PAISAGEM URBANA E AMBIÊNCIA DA VIZINHANÇA DO EMPREENDIMENTO 

3.2.1 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; 

 

Figura 2 - Vista da Rua Rio Grande do Sul – Acesso de veículos de carga e descarga – seta amarela e acesso de pedestres – 
seta vermelha. 

 

Figura 3 - Outra vista da Rua Rio Grande do Sul – sentido Mercado Novo. 
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Figura 4 - Outra vista da Rua Rio Grande do Sul – sentido Rua Tamoios. 

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

 

Figura 5 - Vista do empreendimento pela Rua Tupis. 
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Figura 6 - Alinhamento do quarteirão – Rua Tupis. 

 

 

Figura 7 - Vista do Mercado Novo em frente ao empreendimento na Rua Tupis. 
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Figura 8 - Outra vista do quarteirão oposto em frente ao empreendimento – Rua Tupis. 
 

 

Figura 9 - Quarteirão do empreendimento – Rua Rio Grande do Sul. 
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Figura 10 - Outra vista do quarteirão do empreendimento – Rua Rio Grande do Sul. 

 

 

Figura 11 - Vista do empreendimento – Rua Rio Grande do Sul. 
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Figura 12 - Vista do empreendimento – Rua Rio Grande do Sul. 

 

 

Figura 13 - Vista do quarteirão oposto ao empreendimento – Rua Rio Grande do Sul. 
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Figura 14 - Outra vista do quarteirão oposto ao empreendimento – Rua Rio Grande do Sul. 

 

 

Figura 15 - Quarteirão oposto em frente ao empreendimento – Rua Rio Grande do Sul. 
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• Modelagem 3D e fotoinserção 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. 

 

Figura 16 - Vista do empreendimento pela Av. Olegário Maciel com Rua Tupis. 

 

 

Figura 17 - Vista do empreendimento pela Av. Olegário Maciel esquina com Rua Tamoios. 
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Figura 18 - Vista do empreendimento pela Rua Rio Grande do Sul. 

 

Figura 19 - Vista do empreendimento pela Rua Rio Grande do Sul esquina com Av. Bias Fortes. 
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3.2.2 Apresentar pesquisa de preços imobiliários praticados na área delimitada como vizinhança potencialmente 
afetada (item 3.1) 

As pesquisas foram realizadas em consulta à corretora de imóveis NET Imóveis, um portal que reúne várias imobiliárias, no 
mês de novembro de 2016. 

A tabela a seguir, identifica imóveis similares e próximos ao empreendimento, de 1 a 3 quartos: 
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Tabela 2 – Identificação dos imóveis similares e próximos ao empreendimento 

Tipo de Imóvel Área (m²) Localização 
Nº de 

quartos 
Nº de 

banheiros 
Varanda 

Vaga na 
garagem 

Valor total 
(R$) 

Valor m² 
(R$) 

Terreno 1.200 
Olegário Maciel (próximo ao Mercado 

Central) 
----- ------ ----- ----- 10.000.000,00 8.333,33 

Apartamento 47 Barro Preto 1 1 0 0 200.000,00 4.255,32 

Apartamento 50 Barro Preto 1 1 0 0 220.000,00 4.400,00 

Apartamento 68 Barro Preto, próximo a Raul Soares 2 1 0 0 200.000,00 2.941,18 

Apartamento 55 Barro Preto 1 1 0 0 220.000,00 4.000,00 

Apartamento 68 Barro Preto 3 1 0 0 240.000,00 3.529,41 

Apartamento 61 Barro Preto 3 1 0 0 250.000,00 4.098,36 

Apartamento 67 Barro Preto 2 1 0 0 300.000,00 4.477,61 

Apartamento 90 Barro Preto, próximo a Raul Soares 2 1 0 0 315.000,00 3.500,00 

Apartamento 80 Barro Preto, próximo a Raul Soares 2 2 0 0 320.000,00 4.000,00 

Apartamento 70 Barro Preto 2 2 0 0 345.000,00 4.928,57 

Apartamento 131 Barro Preto, próximo a Raul Soares 3 4 0 0 349.000,00 2.664,12 

Apartamento 85 Barro Preto 2 1 1 0 350.000,00 4.117,65 

Apartamento 85 Santo Agostinho 3 2 0 0 350.000,00 4.117,65 

Apartamento 130 Barro Preto 3 1 0 0 350.000,00 2.692,31 

Apartamento 79 Barro Preto 2 1 0 0 360.000,00 4.556,96 

Apartamento 94 Barro Preto, próximo a Raul Soares 2 2 0 0 360.000,00 3.829,79 

Apartamento 80 Barro Preto 2 1 0 0 370.000,00 4.625,00 

Apartamento 105 Barro Preto, próximo a Raul Soares 2 2 0 0 370.000,00 3.523,81 

Apartamento 89 Barro Preto, próximo a Raul Soares 3 2 0 0 380.000,00 4.269,66 

Apartamento 60 Santo Agostinho 1 1 1 0 400.000,00 6.666,67 

Apartamento 90 Barro Preto, próximo a Raul Soares 2 2 0 0 270.000,00 3.000,00 
Valor Médio do Metro Quadrado na Região (R$) 

 
3.996,94 
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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: Praça Raul Soares– Av. Bias Fortes – Rua Mato Grosso – Rua dos Tamoios - Rua Rio Grande do Sul – 
Empreendimento (Aproximação região Centro Sul) 

Rota 2: Praça da Estação - Av. do Contorno sentido Carlos Prates – Rua Rio Grande do Sul – Empreendimento (aproximação 
Floresta/Centro) 

Rota 3: Contagem/Via Expressa - Av. do Contorno sentido Centro – Rua dos Tamoios – Rua Rio Grande do Sul – 
Empreendimento (Aproximação região Noroeste) 

Rota 4: Rua Araguari – Rua Tamoios – Rua Rio Grande do Sul – Empreendimento (Aproximação Barro Preto) 

Rota 5: Av. Amazonas – Rua dos Goitacazes – Av. Bias Fortes  – Rua Mato Grosso - Rua dos Tamoios - Rua Rio Grande do 
Sul – Empreendimento (Aproximação região Centro / Praça 7) 

Rota 6: Av. Olegário Maciel – Rua dos Tupis - Rua Mato Grosso – Rua dos Tamoios - Rua Rio Grande do Sul – 
Empreendimento (Aproximação região central) 

A Rota 1 atende ao fluxo vindo das regiões Centro Sul, acessando a Praça Raul Soares. 

A Rota 2 atende ao fluxo proveniente da região Norte e Praça da Estação, pela Av. do Contorno. 

A Rota 3 atende ao fluxo proveniente da regional Noroeste, por meio da Via Expressa e Av. do Contorno. 

A Rota 4 atende ao fluxo vindo do Barro Preto. 

A Rota 5 atende ao fluxo da região Central – Praça 7. 

A Rota 6 atende ao fluxo da região Central. 

O mapa com as rotas de chegada ao empreendimento está disponível no ANEXO 03. 

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

Descrição das rotas de saída 

Rota 1: Rua Rio Grande do Sul – Rua Tupis – Av. Bias Fortes – Elevado Castelo Branco sentido Padre Eustáquio / Contagem 
-MG. 

Rota 2: Rua Rio Grande do Sul – Rua Tupis – Av. Bias Fortes – Rua Mato Grosso – Av. do Contorno sentido Centro ou Av. 
Nossa Senhora de Fátima sentido Av. Antônio Carlos / Av. Cristiano Machado 

Rota 3: Rua Rio Grande do Sul – Rua Tupis – Av. Bias Fortes – Rua Mato Grosso sentido Barro Preto  

Rota 4: : Rua Rio Grande do Sul – Rua Tupis – Av. Bias Fortes – Praça Raul Soares dando acesso à vários destinos. 

A Rota 1 atende ao fluxo que vai para a região Noroeste e Contagem/MG. 

A Rota 2 atende ao fluxo que vai para diferentes bairros das regionais Norte, Nordeste e Leste, por meio das Avenidas 
Cristiano Machado e Av. Antônio Carlos ou pela Av. do Contorno sentido Praça da Estação. 

A Rota 3 atende ao fluxo que vai para a região do Barro Preto. 

A Rota 4 atende ao fluxo que vai para diversos destinos ao acessar a Praça Raul Soares. 

O mapa com as rotas de saída do empreendimento está disponível no ANEXO 03. 
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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: 

As rotas de pedestres levaram em consideração a localização dos PED´s mais próximos ao empreendimento. 

Caracterização das rotas de pedestres 

Largura das calçadas 
Rampa para 
pedestres 

Faixa de travessia Foco semafórico Estado da calçada 

Rota 1: Av. Bias Fortes - Rua dos Tupis – Rua Rio Grande do Sul - Empreendimento 

Av. Bias Fortes = 4,60 m Sim Sim Sim Bom 

R. Tupis = 2,70 m Sim Sim Sim Regular 

Rota 2: Rua dos Tamoios travessia de pedestres Av. Olegário Maciel – Rua Rio Grande do Sul - Empreendimento 

R. Tamoios = 3,80 m Sim Sim Sim Bom 

R. Rio Grande do Sul = 4 
m 

Sim Sim Sim Bom 

Rota 3: Av. Olegário Maciel sentido Rodoviária  – Rua dos Tupis - Rua Rio Grande do Sul - Empreendimento 

Av. Olegário Maciel = 4,70 
m 

Sim Sim Sim Bom 

R. Tupis = 4,25 m Não Sim Sim Bom 

Rota 4: Av. Olegário Maciel  sentido Praça Raul Soares – Rua dos Tupis - Rua Rio Grande do Sul - Empreendimento 

Av. Olegário Maciel = 4,70 
m 

Sim Sim Sim Bom 

R. Tupis = 2,90 m Sim Sim Sim Bom 

Rota 5: Av. Olegário Maciel  sentido Praça Raul Soares (travessia de pedestres) – Rua dos Tupis  - Rua Rio Grande do 
Sul - Empreendimento 

Av. Olegário Maciel = 4,70 
m 

Sim Sim Sim Bom 

R. Tupis = 2,90 m Sim Sim Sim Bom 

Rota 6: Rua dos Tupis - travessia de pedestres Olegário Maciel – Rua dos Tupis -  Rua Rio Grande do Sul - 
Empreendimento 

R. Tupis = 2,90 m Sim Sim Sim Bom 

R. Rio Grande do Sul = 4 
m 

Não Sim Sim Bom 

 

O mapa com as rotas de pedestres está disponível no ANEXO 04. 

A seguir, apresentamos os quadros com o endereço dos PED´s e pontos de taxi mais próximos ao empreendimento: 
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Número de identificação do PED Endereço de localização do PED 

PED 1 Rua dos Tupis, nº 890 

PED 2 Rua dos Tupis, nº 848 

PED 3 Rua dos Tupis, nº 952 A 

PED 4 Rua dos Tupis, nº 1.004 A 

PED 5 Avenida Olegário Maciel, nº 584 

PED 6 Avenida Olegário Maciel, nº 558 

PED 7  Rua dos Tamoios, nº 331 

PED 8 Avenida Olegário Maciel, nº 515 

PED 9 Avenida Olegário Maciel, nº 561 

PED 10 Avenida Olegário Maciel, nº 579 

PED 11  Avenida Olegário Maciel, nº 605 

PED 12 Rua dos Tupis, nº 740 

PED 13 Rua dos Tupis, nº 666 

PED 14 Avenida Olegário Maciel, nº 714 

PED 15 Avenida Olegário Maciel, nº 718 

PED 16 Avenida Olegário Maciel, nº 720 

PED 17 Avenida Olegário Maciel, nº 748 

PED 18 Avenida Bias Fortes, nº 1.603 

 

Número de identificação do ponto de Táxi  Endereço de localização do ponto de Táxi 

Ponto 1 Rua dos Tupis, nº 905 

O relatório fotográfico contemplando a situação dos Pontos de Embarque e Desembarque – PED’s no entorno do Edifício 
Montecarlo encontra-se no ANEXO 05.  

Apresentamos a seguir os mapas com a localização dos PED´s e ponto de taxi.
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Figura 20 - Mapa com a localização dos pontos de embarque e desembarque – PED’s  
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Figura 21 – Mapa com a localização dos pontos de táxi  
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3.3.2 Geração de viagens 

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

A pesquisa a seguir foi aplicada nas lojas existentes e em funcionamento no empreendimento nos dias 24, 25 e 26 de 
outubro de 2016. Esta pesquisa retratou a demanda atual de geração de viagens de funcionários e usuários das lojas. 

Número de viagens 
Veículos pesados 

 Número de viagens Origem provável 
Manhã 7 Regiões Norte/Sul/Leste/Oeste 
Tarde 5 Regiões Norte/Sul/Leste/Oeste 
Noite*   

Veículos leves 
 Número de viagens Origem provável 

Manhã 110 Regiões Norte/Sul/Leste/Oeste 
Tarde 135 Regiões Norte/Sul/Leste/Oeste 
Noite*   

Transporte coletivo 
 Número de viagens Origem provável 

Manhã 144 Regiões Norte/Sul/Leste/Oeste 
Tarde 177 Regiões Norte/Sul/Leste/Oeste 
Noite*   

A pé ou de bicicleta 
 Número de viagens Origem provável 

Manhã 33 Regiões Norte/Sul/Leste/Oeste 
Tarde 41 Regiões Norte/Sul/Leste/Oeste 
Noite*   

* As lojas em funcionamento do Edifício Montecarlo onde foram realizadas as pesquisas de geração de viagens encerram suas 
atividades às 19h. 

O empreendimento irá ofertar 165 unidades residenciais, com aproximadamente 330 residentes, sem vagas de 
estacionamento para veículos leves. Esta característica desestimula o usuário que possui automóvel, atraindo residentes 
que utilizam transporte público ou transporte particular (taxi, uber). 

Portanto, a favor da segurança, iremos estimar que 20% da população residente, irá utilizar o automóvel, sendo 66 veículos 
motorizados. Este percentual deverá buscar abrigo para o seu automóvel em vários estacionamentos existentes na região. 

3.4 CARACTERÍSTICAS SÓCIOECONÔMICAS E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA VIZINHANÇA 

3.4.1 Perfil socioeconômico 

• Densidade Populacional 

A vizinhança é considerada como a área compreendida pelos oito setores censitários indicados no Roteiro deste estudo, 
sendo chamada de Área de Vizinhança Potencialmente Afetada. 

Considerando os dados do IBGE, do Censo Demográfico 2010, o setor de maior população é o 310620005620330 com 580 
habitantes. O de menor população é o 310620005620248 com 300 habitantes. 

Em termos de área territorial, o maior setor é o 310620005620330 com área de 166.665 m². O menor é o 
310620005620329, com área de 9.441 m².Considerando toda a área formada pelos oito setores, têm-se 346.474 m². 
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A razão entre a população total (2010) e área territorial (km²) resulta na densidade demográfica 2010. O setor com maior 
densidade é o 310620005620329 com 56 mil habitantes por km². E o setor de menor densidade demográfica é o 
310620005620330 com 3.412 habitantes por km². 

Com base no conjunto das áreas dos oito setores, a densidade demográfica é de 10.883 habitantes por km². 

A Tabela 3 mostra os dados de área, população total (2010) e densidade demográfica total e por cada setor censitário. 

Tabela 3 – Densidade demográfica 2010 

Setor censitário Área (km²) População 2010 
Densidade demográfica 

(hab/km²) 

310620005620248 0,03 300 10.000 

310620005620251 0,05 505 10.100 

310620005620252 0,02 391 19.550 

310620005620285 0,01 499 49.900 

310620005620286 0,05 556 11.120 

310620005620329 0,01 560 56.000 

310620005620330 0,17 580 3.412 

310620005620486 0,01 418 41.800 

Total 0,35 3809 10.883 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

• Renda Média da População Residente 

Para análise dos níveis de renda da população é considerada a faixa de salários mínimos recebida pelas pessoas com 10 
anos de idade ou mais, referente ao ano 2010. A saber, em 2010, o salário mínimo vigente correspondia a R$ 510,00. 

Considerando o conjunto dos oito setores censitários, a maior parte da população (com 10 anos de idade ou mais), 
representada por uma parcela de 22,5%, recebia de 1 a 2 salários mínimos mensais, ou seja, de R$ 510,00 a R$ 1.020,00 
mensais. Outros 16,6% da população recebiam de 3 a 5 salários mínimos. Outros 13,3% recebiam de 5 a 10 salários 
mínimos. Outros 12,9% recebiam de 2 a 3 salários mínimos. E outros 10,7% recebiam de meio a 1 salário mínimo. Uma 
parcela significativa de 19,3% não recebia nenhum rendimento nominal mensal, em 2010. 

A Tabela 4 mostra detalhadamente os rendimentos nominais mensais, expressos em faixas de salários mínimos, recebidos 
pelas pessoas de 10 anos de idade ou mais, dos oitos setores censitários de análise. 
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Tabela 4 – Rendimento nominal mensal das pessoas com 10 anos ou mais de idade por setor censitário 
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310620005620248 0 43 73 41 49 45 5 3 4 23 286 

310620005620251 0 35 115 66 100 76 9 3 8 77 489 

310620005620252 4 41 83 35 72 51 7 2 3 76 374 

310620005620285 1 35 87 50 76 92 15 14 5 109 484 

310620005620286 0 66 92 60 85 78 13 10 11 112 527 

310620005620329 3 70 138 91 91 57 5 8 5 72 540 

310620005620330 1 59 142 75 63 40 5 6 3 142 536 

310620005620486 2 40 90 52 67 45 12 4 3 91 406 

Total 11 389 820 470 603 484 71 50 42 702 286 

% 0,3 10,7 22,5 12,9 16,6 13,3 1,9 1,4 1,2 19,3 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

• Taxa de Crescimento Populacional  

Em 2000, os setores censitários de análise somaram 3.174 habitantes e em 2010, 3.809 habitantes (IBGE, Censo 
Demográfico, 2000 e 2010). A taxa de crescimento neste período foi de 20%. A Tabela 5 mostra a população total de cada 
um dos setores analisados, nos anos 2000 e 2010. 

Tabela 5 – Crescimento Populacional 2000 - 2010 

Setor Censitário População 2000 População 2010 
Crescimento 
Populacional 

310620005620248 328 300 -8,5% 

310620005620251 350 505 44,3% 

310620005620252 437 391 -10,5% 

310620005620285 551 499 -9,4% 

310620005620286 554 556 0,4% 

310620005620329 536 560 4,5% 

310620005620330 418 580 38,8% 

310620005620486 - 418 -8,5% 

Total 3174 3809 20% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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Ao analisar cada setor, observa-se que três setores (310620005620248, 310620005620252 e 310620005620285) 
registraram queda populacional no período, variando de -8,5% a -10,5%. Outros quatro setores (310620005620251, 
310620005620286, 310620005620329 e 310620005620330) registraram aumento populacional, na ordem de 0,4% a 
44,3%. O setor 310620005620486 não teve sua população registrada no ano 2000, o que não possibilita analisar o seu 
crescimento populacional ao longo da década. 

O setor de maior crescimento populacional foi o 310620005620251, cuja população passou de 350 (2000) para 505 
habitantes (2010). A taxa de crescimento foi de 44,3%. 

E o setor de maior déficit populacional foi o 310620005620252, cuja população reduziu de 437 (2000) para 391 habitantes 
(2010). A queda no período foi de -10,5%. 

Considerando o conjunto dos oito setores censitários, observa-se que a taxa de crescimento de 2000 a 2010 foi de 20%. 
No mesmo período, a taxa de crescimento observada no município de Belo Horizonte (considerado como um todo) foi de 
6,1%. Contudo, afirma-se que o crescimento populacional da Área de Vizinhança Potencialmente Afetada foi bem maior 
que o observado quando se considera todo o município de Belo Horizonte.  

A Figura 22 mostra o quantitativo populacional em cada setor censitário, nos anos 2000 e 2010. 

 

Figura 22 – População total dos setores censitários (2000 – 2010) 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 

 

• Gênero 

Considerando toda a população dos oito setores censitários de análise, observa-se que em 2010, a maior parte, 
representada por 56% correspondia a pessoas do gênero feminino, em detrimento de 44% de pessoas do gênero 
masculino (IBGE, Censo Demográfico, 2010). A Figura 23 mostra essa distribuição. 
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Figura 23 – Distribuição da população por gênero 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

Ao comparar a população dos setores censitários de análise com a população de todo o município de Belo Horizonte, nota-
se que nos setores analisados, a proporção de pessoas do gênero feminino é maior, embora, a população total de Belo 
Horizonte também seja, em sua maioria, feminina. A saber, em Belo Horizonte, no ano 2010, 53,1% da população eram do 
sexo feminino e 46,9% eram do sexo masculino (IBGE, Censo Demográfico, 2010). 

Observa-se ainda, que mesmo analisando cada setor individual, a população é feminina é sempre maior que a masculina.  

A 

Tabela 6 mostra a distribuição da população de cada setor censitário em relação ao gênero. 

 

Tabela 6 – Distribuição da população por gênero e por setor censitário 
Setor Censitário Masculino Feminino Total 

310620005620248 107 193 300 

310620005620251 249 256 505 

310620005620252 175 216 391 

310620005620285 203 296 499 

310620005620286 246 310 556 

310620005620329 256 304 560 

310620005620330 269 311 580 

310620005620486 170 248 418 

Total 1675 2134 3809 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

• Escolaridade  

Considerando a população de 5 anos de idade ou mais do conjunto dos oito setores censitários, no ano 2010, 99% era 
alfabetizada. As faixas etárias de 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 40 a 44 anos, 70 a 74 anos e 75 a 79 anos, tinham 100% das 
pessoas consideradas alfabetizadas.  
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A faixa etária com menor percentual de pessoas alfabetizadas foi a de 5 a 9 anos de idade, o que é esperado, uma vez que 
a idade de alfabetização de crianças ocorre normalmente até os 7 anos de idade. 

A Tabela 7 mostra o número de pessoas alfabetizadas, por faixa etária, considerando todos os setores censitários juntos. 

Tabela 7 – Pessoas alfabetizadas com 5 anos de idade ou mais 

Faixa Etária Pessoas Alfabetizadas Pessoas Totais % alfabetizado 
5 a 9 anos 78 88 88,6 

10 a 14 anos 126 126 100,0 
15 a 19 anos 244 244 100,0 
20 a 24 anos 477 478 99,8 
25 a 29 anos 394 398 99,0 
30 a 34 anos 325 329 98,8 
35 a 39 anos 262 264 99,2 
40 a 44 anos 238 238 100,0 
45 a 49 anos 265 267 99,3 
50 a 54 anos 250 255 98,0 
55 a 59 anos 238 240 99,2 
60 a 64 anos 214 215 99,5 
65 a 69 anos 151 154 98,1 
70 a 74 anos 147 147 100,0 
75 a 79 anos 124 124 100,0 
80 ou mais 161 163 98,8 

Total 3694 3730 99,0 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

Na análise por setor censitário, observa-se que o setor 310620005620330 é o que apresentou menor percentual de 
pessoas com 5 anos de idade ou mais alfabetizadas, sendo este percentual de 96,5%. Já o setor 310620005620285 foi o 
que apresentou o maior percentual de alfabetizados, sendo de 99%. 

As Tabela 8 e Tabela 9 mostram o número de pessoas com 5 anos de idade ou mais alfabetizadas, por faixa etária e por 
cada um dos setores analisados. 

Tabela 8 – Pessoas alfabetizadas por faixa etária e setor censitário 

Faixa Etária 
Setores Censitários 

310620005620248 310620005620251 310620005620252 310620005620285 

5 a 9 anos 11 7 11 6 

10 a 14 anos 5 13 12 16 

15 a 19 anos 7 33 24 31 

20 a 24 anos 23 73 42 60 

25 a 29 anos 20 46 40 52 

30 a 34 anos 25 50 25 47 

35 a 39 anos 19 38 35 28 

40 a 44 anos 22 29 31 24 

45 a 49 anos 18 38 23 34 

50 a 54 anos 12 42 28 32 

55 a 59 anos 23 35 27 43 

60 a 64 anos 25 24 21 28 
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65 a 69 anos 20 16 17 27 

70 a 74 anos 17 13 20 23 

75 a 79 anos 22 11 10 20 

80 ou mais 25 26 12 19 

Total 294 494 378 490 
% de pessoas alfabetizadas com 

 5 anos de idade ou mais 
98,7% 98,2% 96,9% 99,0% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

Tabela 9 - Pessoas alfabetizadas por faixa etária e setor censitário (continuação) 

Faixa Etária 

Setores Censitários 

310620005620286 310620005620329 310620005620330 
31062000562048

6 

5 a 9 anos 12 9 17 5 

10 a 14 anos 22 14 30 14 

15 a 19 anos 41 24 54 30 

20 a 24 anos 61 88 62 68 

25 a 29 anos 60 69 73 34 

30 a 34 anos 55 52 46 25 

35 a 39 anos 35 27 57 23 

40 a 44 anos 30 45 34 23 

45 a 49 anos 42 42 39 29 

50 a 54 anos 38 43 29 26 

55 a 59 anos 22 34 27 27 

60 a 64 anos 27 41 26 22 

65 a 69 anos 21 13 18 19 

70 a 74 anos 22 18 14 20 

75 a 79 anos 20 12 7 22 

80 ou mais 24 18 15 22 

Total 532 549 548 409 
% de pessoas alfabetizadas com 

 5 anos de idade ou mais 97,4% 98,6% 96,5% 98,8% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

• Faixa Etária 

Considerando todos os setores censitários de análise, no ano 2010, a faixa etária mais expressiva foi a de 20 a 24 anos, 
com 260 mulheres e 218 homens.  

O formato da pirâmide etária revela uma população jovem, com a maioria das pessoas com idade entre 20 a 34 anos. Há 
também faixas expressivas de pessoas entre 35 a 69 anos. As faixas menos volumosas são as de crianças e adolescentes 
(0 a 14 anos) e de idosos (85 em diante). 

Essa distribuição mostra uma área ocupada, predominantemente, por jovens e adultos, consideradas pessoas em idade de 
exercício de atividades de trabalho, o que por sua vez, pode indicar alto potencial econômico da região. 

A Figura 24 mostra a distribuição da população do conjunto dos oito setores censitários analisados, por faixa etária e sexo. 
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Figura 24 – Pirâmide etária 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

Na análise individual de cada setor censitário, nota-se que apenas o setor 310620005620248 possui um formato da 
pirâmide etária diferente dos demais. Neste setor, a faixa etária mais expressiva é a de 60 a 64 anos. No geral, a 
população idosa é maior que as populações jovem e adulta.  

Os demais setores apresentam pirâmides etárias com formatos semelhantes à pirâmide do conjunto dos setores. 

As Figura 25 a Figura 32 mostram as pirâmides etárias de cada um dos setores analisados, no ano 2010. 

 

Figura 25 – Pirâmide etária do setor 310620005620248 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Figura 26 - Pirâmide etária do setor 310620005620251 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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Figura 27 - Pirâmide etária do setor 310620005620252 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Figura 28 - Pirâmide etária do setor 310620005620285 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

 

Figura 29 - Pirâmide etária do setor 310620005620286 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Figura 30 - Pirâmide etária do setor 310620005620329 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

 

Figura 31 - Pirâmide etária do setor 310620005620330 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Figura 32 - Pirâmide etária do setor 
310620005620486 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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3.4.2 Organização social 

Foram encontrados quatro grupos de relevância social na Área de Vizinhança Potencialmente Afetada: 

- Mercado Novo 

Tradicional mercado de Belo Horizonte, localizado na quadra formada pelas ruas Tupis, Rio Grande do Sul e Avenida 
Olegário Maciel. Localiza-se especificamente em frente ao empreendimento. 

O Mercado Novo reúne lojas diversas de produtos alimentícios, principalmente de hortifrutigranjeiros, além de lojas de 
embalagens para alimentos, gráficas, entre outros. No último pavimento do Mercado Novo, há um espaço dedicado a 
eventos de entretenimento, chamado Mercado das Borboletas. 

O Mercado Novo é sem dúvida um espaço de valor histórico e simbólico da área central de Belo Horizonte. Atrai diversas 
pessoas para o local e também contribui com a vocação turística formada pelo conjunto da Praça Raul Soares e Mercado 
Central. A Figura 33 mostra a fachada do Mercado Novo. 

 

Figura 33 – Mercado Novo 

 

- Escola Estadual Olegário Maciel 

Localiza-se na avenida Olegário Maciel, nº 422. Segundo dados do portal escolas, esta oferece ensino médio e Educação 
de Jovens e Adultos – EJA (educação profissional e supletivo). A Figura 34 mostra a entrada da E. E. Olegário Maciel. 

 

Figura 34 – Escola Estadual Olegário Maciel 
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- Escola Estadual Alvim Cesário 

Localiza-se na rua Rio Grande de Sul s/n (esquina com a rua dos Carijós). Segundo dados do portal escolas, esta 
oferece ensino fundamental, nos anos iniciais e finais. A Figura 35 mostra a entrada principal da E.E. Alvim Cesário. 

 

Figura 35 – Escola Estadual Alvim Cesário 

 

- Associação de moradores e Amigos da Região Central – AMARCE 

A Associação de Moradores e Amigos da Região Central de Belo Horizonte – AMARCE possui sede no endereço Rua da 
Bahia, 1.192, Centro. Embora este endereço seja fora dos limites da Área de Vizinhança Potencialmente Afetada, esta 
associação atua em toda a região central de Belo Horizonte, por esta razão, foi considerada neste estudo. 

Todas essas instituições foram contactadas pela equipe técnica responsável por este estudo. Na ocasião o 
empreendimento, objeto deste licenciamento, foi apresentado para representantes destes grupos sociais, bem como, foram 
feitas as pesquisas de opinião com a comunidade. As percepções dos representantes desses grupos sociais são 
apresentadas no item seguinte deste relatório, juntamente com a opinião de todos os entrevistados  

Nenhum dos representantes dessas instituições relatou conflitos com o empreendimento. 

3.5 PESQUISA DE OPINIÃO PRÉVIA COM OS MORADORES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO 

A pesquisa de percepção com a comunidade foi realizada conforme as diretrizes contidas no Roteiro para EIV.  

Foi produzido um folder de apresentação do empreendimento, contendo informações de nome do empreendimento e das 
empresas envolvidas no processo de implantação, mapa de localização, foto atual do empreendimento, perspectivas da 
edificação do empreendimento, atividades principais, áreas, número de unidades residenciais e não residenciais, número 
de vagas de bicicleta e carga e descarga, além de informações sobre o significado da operação urbana simplificada. Este 
folder foi apresentado para as pessoas no momento inicial da pesquisa. 

O questionário de pesquisa foi elaborado com questões abertas e fechadas, focadas nos seguintes aspectos: 

• Perfil do entrevistado; 

• Percepção acerca da região, considerando os aspectos de infraestrutura, equipamentos públicos e comunitários, áreas 
verdes, de lazer, trânsito e outros; 

• Uso da região, infraestrutura e equipamentos pelos entrevistados; 

• Envolvimento com grupos de organização social; 

• Percepção acerca do processo de operação urbana simplificada; 
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• Opiniões sobre o Edifício Montecarlo e possibilidade de uso dos espaços envolvidos; 

• Percepção acerca das possíveis interferências provocadas pelo empreendimento; 

• Opinião relativa à possibilidade de valorização ou desvalorização imobiliária, com a implantação e operação do 
empreendimento. 

O questionário envolveu 34 questões e foi construído em ambiente Web, com o uso da plataforma QuickTapSurvey. O 
QuickTapSurvey é um programa para criação, aplicação de pesquisas e coleta de dados, que permite a aplicação de 
pesquisas de modo mais interativo e rápido, além da tabulação dos resultados. 

Neste caso, o questionário foi estruturado na plataforma QuickTapSurvey e a aplicação das pesquisas foi feita com a 
utilização de tablets. Neste processo, basta o entrevistador ler as questões para os entrevistados, selecionar ou digitar as 
respostas em campos específicos e salvar o questionário ao fim de cada entrevista. Para a aplicação das pesquisas não há 
necessidade de conexão online, as pesquisas podem ser aplicadas offline, armazenadas no equipamento tablet e 
posteriormente, validadas no modo online, para daí sim permitir o processamento dos resultados pelo programa. 

A utilização de plataformas como a QuickTapSurvey é eficaz no sentido de otimizar a aplicação de pesquisas e coleta de 
dados, de modo mais fácil, seguro e dinâmico. 

A aplicação da pesquisa ocorreu em 11 (onze) dias dos meses de outubro e novembro (dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 de 
outubro e dias 1, 3, 4 e 17 de novembro de 2016). A pesquisa foi aplicada tanto em dias úteis, quanto aos sábados. Essa 
distribuição em relação aos dias da semana é interessante, no sentido de permitir a participação de pessoas que se 
encontram disponíveis somente em dias úteis, quanto as pessoas que se encontram disponíveis somente aos finais de 
semana. 

A pesquisa envolveu a participação de representantes de organizações sociais, tais como: Associação de Moradores e 
Amigos da Região Central de Belo Horizonte – AMARCE, Escola Estadual Olegário Maciel, Escola Estadual Alvim Cesário, 
além de um comerciante que representa o Mercado Novo. 

Durante a aplicação da pesquisa foi registrada a localização de cada entrevista. A pesquisa abrangeu as propriedades 
limítrofes ao empreendimento (ocupações ao lado esquerdo e direito, frente e fundos) e foi bem distribuída na Área de 
Vizinhança Potencialmente Afetada. 

O ANEXO 06 mostra a relação dos entrevistados e a cópia de cada entrevista realizada, além do roteiro e folder utilizados. 

Resultados: 

• Identificação dos Entrevistados 

A pesquisa foi aplicada com 108 pessoas que utilizam a Área de Vizinhança Potencialmente Afetada, seja para fins de 
moradia, trabalho ou relações sociais.  

O quantitativo de entrevistados e a distribuição por identificação das pessoas atendem às especificações elencadas no 
Roteiro para este estudo. A Tabela 10 mostra de forma detalhada a memória de cálculo da amostra. As 108 entrevistas 
realizadas superam o número mínimo indicado no Roteiro. 
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Tabela 10 – Memória de cálculo dos entrevistados 

 

Para definição da capacidade máxima do empreendimento, após a implantação do novo projeto, considerou-se como 
parâmetro a dimensão das unidades residenciais e não residenciais, bem como a capacidade de pessoas em cada uma 
das unidades. 

A Figura 36 mostra a distribuição das pessoas entrevistadas por identificação. Os residentes correspondem às pessoas 
que moram nos diversos edifícios de uso residencial ou misto (residencial e comercial) da Área de Vizinhança 
Potencialmente Afetada. Os entrevistados de uso não residencial correspondem aos comerciantes dos diversos 
estabelecimentos de comércio ou serviços, incluindo o representante do Mercado Novo. Os usuários do empreendimento 
correspondem aos moradores e comerciantes atuais da edificação objeto deste licenciamento. E os entrevistados de 
grupos sociais correspondem aos representantes da E.E. Olegário Maciel, da E.E. Alvim Cesário e da Associação de 
Moradores e Amigos da Região Central de Belo Horizonte – AMARCE. Embora, a AMARCE se localiza fora dos limites da 

Tipo 
Especificação do 
Roteiro para EIV 

Parâmetro 
Indicação para 

Pesquisa 
Pesquisas 
Realizadas 

Residencial 

2% dos moradores em 
domicílios particulares 
permanentes dos 
setores censitários 
indicados como Área 

de Vizinhança 
Potencialmente 

Afetada 

3.809 moradores dos 
setores censitários 
indicados como Área 

de Vizinhança 
Potencialmente 

Afetada 

77 moradores 77 moradores 

Não residencial 
(comercial e 

outros) 

10% dos lotes 
identificados como não 
residencial na Área de 

Vizinhança 
Potencialmente 

Afetada 

214 ocupações de uso 
não residencial na 
Área de Vizinhança 
Potencialmente 

Afetada 

21 comerciantes ou 
outros representantes 
de ocupações não 

residenciais 

23 

Usuários do 
empreendimento 

1% da capacidade 
máxima do 

empreendimento 

2 moradores em cada 
uma das 165 unidades 
residenciais = 330 

5 pessoas em cada 
uma das 7 lojas 
comerciais = 35 

3 pessoas em cada 
uma das 7 salas 
comerciais = 21 

Total = 386 

4 usuários do 
empreendimento 

5 

Organização 
social 

01 representante por 
grupo 

03 grupos: Associação 
de Moradores e 

Amigos da Região 
Central de BH – 
AMARCE, E. E. 

Olegário Maciel e E. E. 
Alvim Cesário 

3 3 

Total: 108 



41 

Empreendimento: EDIFICO MONTECARLO Processo Nº 01.006.059/16-14 
Estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas – Decreto n° 15.758/14 

 

 

 

Área de Vizinhança Potencialmente Afetada, esta instituição foi incluída nesta pesquisa, uma vez que sua atuação 
compreende toda a região do centro de hipercentro de Belo Horizonte. 

 
Figura 36 – Identificação dos entrevistados 

 

A  
Figura 37 mostra a localização das entrevistas realizadas.  

Somente a entrevista 108, realizada com o representante da Associação de Moradores e Amigos da Região Central de 
Belo Horizonte – AMARCE não consta no mapa, uma vez que esta se localiza fora dos limites da Área de Vizinhança 
Potencialmente Afetada. Entretanto, esta instituição foi considerada neste estudo, pela a sua atuação que ocorre em toda a 
região central do município. 

 

Para uma melhor identificação da localização das entrevistas apresentamos no ANEXO 07 o mapa em escala maior.
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Figura 37 – Mapa de localização das entrevistas
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• Perfil dos Entrevistados 

Os entrevistados foram bem distribuídos em relação ao gênero, sendo 51,8% do sexo masculino e 48,1% do feminino 
(Figura 38). 

 

 

Figura 38 – Distribuição dos entrevistados por gênero 

 

A maior parte dos entrevistados (35 pessoas) possui idade de 60 anos ou mais. Outras 32 pessoas possuem de 50 a 59 
anos, 21 pessoas possuem de 40 a 49 anos, 14 pessoas possuem de 30 a 39 anos e 6 pessoas possuem de 18 a 29 anos 
de idade (Figura 39). 

 

 

Figura 39 – Distribuição dos entrevistados por faixa etária 

 

Sobre o nível de escolaridade, mais da metade dos entrevistados (57 pessoas ou 52,7%) possui Ensino Médio, outras 42 
pessoas possuem Ensino Superior, 7 possuem Ensino Fundamental e 2 possuem Pós-Graduação (Figura 40). 
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Figura 40 – Nível de escolaridade dos entrevistados 

 

Em relação aos níveis de renda, 84 entrevistados preferiram não informar a renda média mensal. Outras 12 pessoas 
responderam ter de 1,1 a 2 salários mínimos mensais, 7 pessoas responderam ter 2,1 a 5 salários mínimos, 3 pessoas 
responderam ter de 5,1 a 10 salários mínimos mensais e uma única pessoa respondeu receber acima de 10 salários 
mínimos. (Figura 41). A saber, o salário mínimo vigente é de R$ 880,00.  

 

 

Figura 41 – Níveis de renda dos entrevistados 

 

Para investigar o nível de conhecimento dos entrevistados em relação à Área de Vizinhança Potencialmente Afetada, foi 
perguntado quanto tempo as pessoas moram, trabalham ou frequentam a região. Quase metade dos entrevistados (50 
pessoas) está na região a mais de 20 anos, 27 pessoas estão no lugar de 5,1 a 10 anos, 17 pessoas estão de 10,1 a 20 
anos no lugar, 9 pessoas estão de 2,1 a 5 anos e 5 entrevistados estão até 2 anos na região (Figura 42). 
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Figura 42 – Tempo de convivência na Área de Vizinhança Potencialmente Afetada 

 

Em suma, pode se dizer, que a maioria dos entrevistados possui perfil socioeconômico formado por pessoas bem 
distribuídas em relação ao gênero, de idade adulta e idosa (acima de 40 anos), nível escolar baixo, sendo até o ensino 
médio e renda média entre 1 e 2 salários mínimos. Além disso, a maioria se encontra na região a mais de 20 anos, o que 
denota bom conhecimento acerca da Área de Vizinhança Potencialmente Afetada. 

 

• Sobre a Região  

Para investigar a estrutura urbana da região a partir da percepção dos entrevistados e o uso dos espaços públicos e 
atividades, foram feitas perguntas relacionadas a infraestrutura, equipamentos públicos e comunitários, áreas verdes, de 
lazer, trânsito e outros presentes na Área de Vizinhança Potencialmente Afetada. 

Cerca de 100 pessoas responderam que na região há praças públicas, núcleos religiosos e escolas públicas. Oitenta e 
nove pessoas disseram que há postos de segurança ou delegacia na região. Sessenta e quatro pessoas disseram que 
existe alguma unidade pública de saúde ou hospital. Apenas 5 pessoas apontaram a existência de parque público na 
região. Entretanto, é válido ressaltar que mesmo sendo apresentados os limites da Área de Vizinhança Potencialmente 
Afetada, os entrevistados costumam pensar em toda a região central, para responder as questões da pesquisa de 
percepção. A Figura 43 mostra os equipamentos públicos existentes segundo a percepção dos entrevistados. 

 

Figura 43 – Equipamentos urbanos existentes na Área de Vizinhança Potencialmente Afetada 

 

Na sequência, foi perguntado quais dos equipamentos públicos mencionados, os entrevistados ou suas famílias utilizam. 
Sessenta e três pessoas disseram utilizar as praças públicas, 53 pessoas afirmaram que utilizam os núcleos religiosos, 20 
pessoas disseram usar as escolas públicas, 15 pessoas falaram que utilizam as unidades de saúde ou hospitais e 8 
pessoas disseram que utilizam as unidades de segurança pública ou delegacias. Entretanto, 30 pessoas disseram não 
utilizar nenhum equipamento da região. A Figura 44 mostra essa distribuição. 
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Figura 44 – Equipamentos urbanos utilizados pelos entrevistados na Área de Vizinhança Potencialmente Afetada 

 

Foi pedido que os entrevistados avaliassem a qualidade dos equipamentos urbanos em questão. Quase 70% (75 pessoas) 
disseram que os equipamentos são, no geral, bons e atendem à demanda atual. Onze entrevistados falaram que a situação 
é regular, mas que atende à demanda atual. Duas pessoas disseram que a situação é ótima, inclusive suficiente para 
atender demanda extra. E apenas uma pessoa disse que os equipamentos são ruins e que atendem somente parte da 
demanda atual. Dezenove disseram que não utilizam os equipamentos ou que não sabem avaliar a qualidade dos mesmos 
(Figura 45). 

 

 
Figura 45 – Avaliação sobre os equipamentos urbanos 

 

Foi pedido que os entrevistados apontassem os principais problemas de infraestrutura urbana da região, podendo ser 
mencionado mais de um problema. Quarenta e cinco pessoas apontaram as ruas escuras com iluminação insuficiente em 
alguns pontos, 33 pessoas apontaram os lixos nas ruas e a necessidade de mais varrição pública, 27 pessoas sinalizaram 
os problemas de drenagem pluvial, bocas de lobo insuficientes e / ou alagamentos em alguns pontos nos períodos 
chuvosos, 6 pessoas apontaram a insuficiência na coleta dos resíduos sólidos, 2 pessoas apontaram a qualidade ruim da 
água encanada e 4 pessoas apontaram outros tipos de problemas. Um montante significativo de 25 pessoas disse não 
saber avaliar os principais problemas da região. A Figura 46 mostra a incidência de cada aspecto citado. 
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Figura 46 – Principais problemas de infraestrutura urbana 

 

Alguns temas específicos da Área de Vizinhança Potencialmente Afetada foram apresentados para que os entrevistados 
pudessem avaliar a situação atual. Cada entrevistado pode sinalizar mais de uma afirmativa em cada questão sobre a 
região. 

Sobre o meio ambiente, 72 pessoas afirmaram que existem áreas verdes na região, porém, são mal conservadas. Vinte 
pessoas disseram que não existem áreas verdes. Dezesseis disseram que existem áreas verdes e que estas são bem 
conservadas. Cinco pessoas sinalizaram que há muita sujeira nas ruas. E 2 pessoas apontaram que a região é muito 
poluída por fumaça de veículos. A Figura 47 mostra a distribuição desses apontamentos. 

 

 
Figura 47 – Percepções dobre o meio ambiente 

 

Especificamente, sobre a Praça Raul Soares, 77 pessoas disseram que a praça é insegura, 68 afirmaram que o público 
que frequenta a praça provoca barulho e gera incômodo na vizinhança, 36 pessoas disseram que eles e suas famílias 
utilizam a praça para lazer, descanso, prática de atividades físicas e convivência social, 35 disseram que utilizam somente 
para passagem, 2 pessoas afirmaram que trata-se apenas de uma praça bonita, outras 2 que poderia ter mais praças como 
esta na região, uma pessoa disse que a praça é ruim por falta de infraestrutura e outra pessoa falou que a praça é um 
espaço importante no bairro, mas que ela e sua família não a utiliza. Quatro pessoas disseram que não têm interesse em 
utilizar a Praça Raul Soares para nenhuma finalidade e uma pessoa não soube avaliar a questão (Figura 48).  
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Figura 48 – Percepções sobre a Praça Raul Soares 

 

Ainda sobre a Praça Raul Soares, foi mencionado que há policiamento no lugar, mas que ainda assim, há evidências de 
degradação e insegurança, praticadas principalmente, por pessoas que não são residentes e comerciantes da região 
central. Foi relatado que várias pessoas tomam banho na fonte de água, sendo esta água recirculada, o que coloca em 
risco a saúde dessas pessoas. Mencionaram ainda, que são observadas pessoas utilizando drogas, escondendo armas e 
praticando relações sexuais na praça. Entretanto, foi sinalizado que a retirada da fonte e a instalação de câmeras de 
segurança melhoraram um pouco a situação do local, mas que ainda carece atenção das autoridades públicas. 

Sobre o trânsito de veículos, 55 pessoas disseram que o trânsito é ruim nos horários de pico, 34 pessoas afirmaram que é 
normal, como em qualquer outro lugar da cidade, 18 falaram que o trânsito é intenso e desorganizado e uma pessoa disse 
que o trânsito é bom e não a incomoda. Duas pessoas não souberam avaliar a questão (Figura 49).  

 

Figura 49 – Percepções acercado trânsito de veículos 

 

Sobre o transporte público e infraestrutura viária, a maioria das pessoas falaram que a situação atende à demanda atual 
(68 pessoas) e que há linhas de ônibus suficientes (59 pessoas). Seis pessoas disseram que faltam faixas de travessias 
para pedestre e melhorias nos pontos de embarque e desembarque. Três pessoas afirmaram que faltam melhorias em 
sinalização e sistema viário e 2 pessoas falaram que as vias de circulação e os pontos de embarque e desembarque são 
suficientes. Vinte e cinco pessoas não souberam avaliar a situação. A Figura 50 mostra a incidência de cada percepção. 
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Figura 50 – Percepções acerca do transporte público e infraestrutura viária 

 

Em relação a estrutura de comércio e serviços, quase todos os entrevistados (107 pessoas) afirmaram que tudo o que elas 
e suas famílias precisam, encontram na região central. Apenas 2 pessoas apontaram que o comércio atrai muitas pessoas 
para a região, tornando-a insegura e tumultuada e que as atividades comerciais e de serviços são diversificadas. Os 
aspectos de que faltam diversificação e determinados serviços especializados, bem como, que o comércio atrai muitas 
pessoas para a região central, valorizando-a e contribuindo para a segurança e ainda que, a região é marcada pela 
presença dos mercados (Mercado Central e Mercado Novo) como pontos comerciais e de turismo, foram cada um 
mencionado por uma pessoa (Figura 51). 

 

 

Figura 51 – Percepções acerca da estrutura comercial e de serviços 

Todos os 108 entrevistados disseram que utilizam somente o comércio em geral, na região central de Belo Horizonte. No 
entanto, poucas pessoas disseram utilizar os serviços bancários (3 pessoas), os mercados (2 pessoas), as clínicas de 
saúde (2 pessoas), o fórum (1 pessoa), as instituições de ensino (1 pessoa) e os núcleos religiosos (1 pessoa), conforme 
mostrado na Figura 52. 

 

Figura 52 – Serviços utilizados pelos entrevistados na região central 
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Sobre a segurança pública na região central de Belo Horizonte, 34 pessoas afirmaram que se sentem inseguras, às vezes, 
30 pessoas disseram que se sentem seguras apenas durante o dia, 25 falaram que se sentem seguras e que há 
policiamento, 17 disseram que se sentem inseguras sempre e 3 pessoas afirmaram que não há segurança na região, 
sendo a mesma perigosa com ocorrências de assaltos e outras práticas de violência (Figura 53). 

 

Figura 53- Percepções acerca da segurança pública 

 

• Nível de Organização Social 

Para investigar os níveis de organização social, foram feitas algumas perguntas relacionadas ao conhecimento e 
participação em grupos sociais. Sobre o conhecimento de alguma organização social na região, 104 pessoas disseram que 
não conhecem nenhum grupo, enquanto que apenas 4 pessoas disseram conhecer alguma instituição de cunho social 
(Figura 54).  

 

Figura 54 – Conhecimento sobre grupos sociais 

 

Essas 4 pessoas citaram as instituições Associação Comercial do Barro Preto – ASCOBAP, a Fundação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais – FIEMG e a Associação dos Moradores e Amigos da Região Central de Belo Horizonte – 
AMARCE. Afirmaram ainda que participam desses grupos e que as principais atuações deles estão relacionadas ao 
mercado de trabalho, segurança pública e intermediação junto ao poder público. 

• Sobre o Empreendimento e a Operação Urbana Simplificada 

Para que os entrevistados pudessem entender sobre o processo de operação urbana simplificada, foi apresentado o 
significado deste termo, bem como, o motivo pelo qual o empreendimento em questão se insere neste contexto.  

A maioria dos entrevistados, representada por 94 pessoas, disse que as medidas da operação urbana simplificada 
valorizam o empreendimento. Treze pessoas falaram que no âmbito da operação urbana simplificada, é importante 
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considerar funções sociais nos empreendimentos. E 3 (três) pessoas afirmaram que por se tratar de um empreendimento 
na região central, é importante considerar a proteção cultural (Figura 55). 

 

Figura 55 – Percepções acerca da operação urbana simplificada 

 

Dos 108 entrevistados, 100 disseram não ter dúvidas ou expectativas em relação à Operação Urbana Simplificada. Os 
outros 8 disseram ter expectativas de melhorias para a região, uma vez que trata-se de um processo que envolve funções 
sociais e culturais na implantação do empreendimento. 

Para investigar a possibilidade de uso do empreendimento em questão, pelos entrevistados, após a apresentação 
detalhada do empreendimento, foi perguntado quais espaços do empreendimento os entrevistados podem se interessar. A 
maioria (79 pessoas) imagina que possa ter interesse nas lojas comerciais, 11 pessoas disseram que talvez possam se 
interessar pelas unidades residenciais, 3 pessoas afirmaram que possam ter interesse em todos os espaços do 
empreendimento e uma pessoa disse ter interesse nas lojas comerciais. Do total, 14 pessoas afirmaram não ter interesse 
em nenhum dos espaços propostos. A Figura 56 mostra essa distribuição. 
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Figura 56 – Uso potencial do empreendimento pelos entrevistados 

 

Foram apresentados alguns aspectos para que os entrevistados apontassem quais são passíveis de serem melhorados 
com a implantação do empreendimento, podendo cada entrevistado indicar mais de um aspecto. O aspecto mais apontado 
foi a movimentação de pessoas, citado por 81 pessoas. Na sequência, 79 pessoas citaram a geração de empregos, 67 a 
valorização imobiliária, 65 a diminuição de edificações em construção ou abandonadas, 50 a segurança pública, 48 a 
valorização social, 12 a estrutura comercial e de serviços, 5 apontaram a melhoria da paisagem e aspecto visual da Praça 
Raul Soares e seu entorno e 2 pessoas disseram que o transporte público pode ser melhorado. A Figura 57 mostra a 
proporção em que cada aspecto foi mencionado. 

 

Figura 57 – Aspectos que podem ser melhorados com a implantação do empreendimento 

 

E quanto aos aspectos que podem ser piorados com a implantação do empreendimento, quase todos os entrevistados (104 
pessoas) disseram que o empreendimento não possui potencial para piorar nenhum aspecto da região. Entretanto, duas 
pessoas apontaram que o adensamento populacional, a movimentação de pessoas, o trânsito de veículos e infraestrutura 
viária podem ser piorados com a implantação do empreendimento (Figura 58). 
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Figura 58 - Aspectos que podem ser piorados com a implantação do empreendimento 

 

Para avaliar se o empreendimento possui potencial para descaracterizar a região, foi perguntado se os entrevistados 
acham que o edifício proposto está em conformidade com as demais ocupações do entorno. Quase todos os entrevistados 
(104 pessoas) disseram que sim, que o tipo de ocupação proposta para o Edifício Montecarlo, uso misto (residencial e 
comercial) já existe na região, em números significativos. Outras 3 pessoas disseram que uma ocupação de uso misto 
pode descaracterizar a região e outra pessoa não soube avaliar a questão (Figura 59). 

 

Figura 59 – Conformidade do empreendimento em relação às demais ocupações da entorno 

 

Especificamente, sobre a valorização imobiliária, foi perguntado o que os entrevistados pensam sobre a influência do 
empreendimento na valorização dos imóveis próximos. Quase todos os entrevistados (104 pessoas) afirmaram que o 
empreendimento pode contribuir para valorizar ainda mais os imóveis próximos. Outras 3 pessoas falaram que o 
empreendimento não influenciará na valorização imobiliária da região e uma pessoa não soube responder a questão 
(Figura 60). 
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Figura 60 – Percepção acerca da valorização imobiliária na região 

 

E para finalizar a pesquisa de percepção com a comunidade, foi perguntado se os entrevistados acham que considerando 
todos os temas abordados, se o empreendimento poderá ser positivo, negativo ou indiferente para a região. Quase todos 
os entrevistados (106 pessoas) disseram que o empreendimento será bom para a região, enquanto 2 pessoas disseram 
que será indiferente, não provocando influências positivas ou negativas (Figura 61). 

 

Figura 61 – Percepção acerca do empreendimento considerando todos os aspectos abordados nesta pesquisa 

 

E para ressaltar a expectativa positiva dos entrevistados em relação ao empreendimento, 103 pessoas afirmaram que são 
a favor da implantação do Edifício Montecarlo, enquanto 5 pessoas se mostraram indiferentes. E nenhuma pessoa disse 
ser contra a implantação do empreendimento (Figura 62). 

 

Figura 62 – Opinião geral em relação ao empreendimento Edifício Monte Carlo 
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Em linhas gerais, pode-se inferir que a comunidade da Área de Vizinhança Potencialmente Afetada possui uma boa 
impressão do Edifício Montecarlo. Essa análise é expressa nos números significativos de citações dos aspectos que podem 
ser influenciados positivamente pelo empreendimento. Os aspectos que podem ser piorados com o empreendimento foram 
mencionados em quantidades mínimas pelos entrevistados (cada aspecto foi citado duas vezes). O fato de 98% dos 
entrevistados afirmarem que será um empreendimento bom para a região, 95% se manifestarem a favor da implantação do 
Edifício Montecarlo e 96% dizerem que o empreendimento não possui potencial para piorar nenhum aspecto da região, 
evidencia uma receptividade positiva pelos entrevistados. 

4 – ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA E ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO 
4.1. Descrição do Produto  

Este estudo foi elaborado pelos técnicos Tanira Malta, economista e Renato Ferreira Malta, engenheiro civil. 

Tabela 11 – Unidades e preço de venda 

 

4.2. Terreno 

Área total (m2): 1.600,00 

Valor do terreno por m2 (R$): 8.000,00 

Custo total do terreno (R$): 12.800.000,00 

Valor do terreno conforme IPTU (R$): 3.428.347,76 

4.3. Custo de construção 

Área Equivalente (m²): 13.255,06 

Padrão de construção: Normal 

Custo unitário básico (R$): 1.223,20 (Tabela Sinduscon MG) 

Índice (fundação, terraplanagem, logística, BDI...) (R$): 35% 

Custo total (R$): 21.888.340,73 

Tempo de obra: 36 meses 

Tipo de 
unidade 

Área privativa 
principal 

Área privativa 
acessória 

Garagem 
Preço de venda 

do m2 (R$) 
Preço da 

unidade (R$) 
No de 

unidades 

Residencial 25-
35 m² 31,22 

------- ------- 4.000,00 124.893,33 6 

Residencial 35-
45 m² 41,55 

------- ------- 4.000,00 166.208,89 9 

Residencial 45-
55 m² 51,27 

------- ------- 4.000,00 205.070,13 77 

Residencial 55-
65 m² 58,80 

------- ------- 4.000,00 235.211,71 41 

Residencial 65-
75 m² 69,50 

------- ------- 4.000,00 277.985,00 24 

Residencial 75-
85 m² 78,85 

------- ------- 4.000,00 315.390,00 8 
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4.4. Indicadores Financeiros 

Receitas (VGV): 36.874.080,00 

Despesas: 34.688.340,73 

Lucro líquido: 2.185.739,27 

Taxa interna de retorno: 6% 

Valor venal por Unidade – Valor de mercado atual: R$ 223.500,00 

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 3.5 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 

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

O empreendimento não possui características que impactem a Área de Vizinhança Potencialmente Afetada. Trata-se de um 
imóvel de uso misto (residencial e comercial) que já existe em quantidades significativas na vizinhança. 

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

A iluminação e ventilação são garantidas com o escalonamento da volumetria junto às edificações vizinhas permitindo uma 
ventilação cruzada das unidades promovendo a dissipação do calor. Esta volumetria decomposta em dois volumes com 
diferentes altimetrias nos níveis superiores trouxe uma grande vantagem nos quesitos iluminação e ventilação, o que não 
estava seguro no projeto anteriormente aprovado, um bloco do tipo monolito. 

A circulação coletiva do nível intermediário propicia à grande maioria dos apartamentos abertura para pelo menos duas 
fachadas: rua e pátio interno, ou dois diferentes pátios internos, recebendo o beneficio da iluminação e ventilação. 

c. Paisagem urbana e ambiência resultantes; 

O empreendimento poderá repercutir positivamente na vizinhança, no quesito paisagem urbana e ambiência. Com a 
implantação do novo projeto, haverá substituição de uma edificação inacabada e degradada por outra nova, com aspectos 
contemporâneos e com potencial para melhorar significativamente a paisagem urbana e ambiência local. 

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

O empreendimento poderá contribuir para melhorar a paisagem urbana do entorno da Praça Raul Soares, aumentando 
assim, o valor simbólico do lugar. 

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

O empreendimento com a atração de pessoas residentes e usuárias irá fomentar o comercio local, com a grande oferta de 
lojas ociosas, inclusive no Mercado Novo que abriga muitas lojas sem uso atualmente. 

Trata-se de uma área central, adensada e que por si só já atua como uma centralidade consolidada, sendo difícil aumentar 
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essa característica de centralidade, com apenas um novo empreendimento.  

f. Poluição sonora e atmosférica; 

O empreendimento poderá impactar a região central nos aspectos poluição sonora e atmosférica, na atração de veículos 
que poderão ser utilizados pelos futuros residentes. Vale ressaltar que este impacto poderá ser minimizado pelo fato do 
empreendimento não ofertar vagas para veículos leves, estimulando o uso do transporte coletivo. 

g. Risco de contaminação de águas subterrâneas ou superficiais; 

Não há impacto neste quesito. 

h. Área permeável; 

O futuro empreendimento irá ofertar área permeável maior do que a existente, com a implantação de telhado verde, 
jardineiras sobre laje e caixas de captação, além de garantir um percentual em terreno natural. 

i. Supressão de vegetação; 

Não se aplica. Não há supressão de vegetação prevista para a implantação deste empreendimento. 

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

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

O empreendimento será composto por 165 unidades residenciais, 7 (sete) lojas comerciais e 7 (sete) salas comerciais. 

Para as unidades residenciais é considerada a taxa de ocupação de 2 (dois) moradores por apartamento, isso em função 
das áreas reduzidas de cada apartamento e da distribuição dos cômodos, sendo apartamentos com um ou dois quartos. 
Portanto, estima-se a atração de 330 novos moradores para o empreendimento. 

O setor censitário de localização do empreendimento (código 310620005620330) registrou população residente de 580 
moradores em 2010 (IBGE, Censo Demográfico, 2010). Considerando apenas a população deste setor e o aporte 
provocado pelo empreendimento, têm-se uma contribuição significativa, de 36%. 

Entretanto, se considerar toda a população da Área de Vizinhança Potencialmente Afetada em 2010, 3.809 moradores, o 
aporte do empreendimento representaria 8,6% a mais.  

Em termos de densidade demográfica, ao considerar apenas o setor censitário de localização do empreendimento, este 
índice passaria de 3.412 habitantes / km² para 5.352 habitantes / km² (aumento de 57%). E ao considerar toda a Área de 
Vizinhança Potencialmente Afetada, a densidade demográfica passaria de 10.833 habitantes / km² para 11.825 habitantes / 
km² (aumento de 9%). 

Portanto, aponta-se que o aumento da densidade demográfica na Área de Vizinhança Potencialmente Afetada é passível 
de ser absorvido, uma vez que trata-se de uma área central, com características de adensamento já existentes e 
infraestrutura urbana favorável. 

Para estimar a população da parte comercial do empreendimento, considera-se a ocupação de 5 pessoas em cada loja 
comercial e 3 pessoas em cada sala comercial, resultando em 56 pessoas. Esta população é considerada flutuante, por 
utilizar o empreendimento para o trabalho. Considerou a área de cada unidade de sala comercial para a estimativa de 
ocupação igual a 3 é o numero médio de funcionários em cada loja ativa atual para a ocupação igual a 5.  

Para estimar a população atraída pelas lojas comerciais, foram considerados os resultados da pesquisa de movimentação 
de pessoas nas lojas que funcionam atualmente no empreendimento. Essa pesquisa mostrou que cada loja atrai em média 
60 pessoas / dia. Portanto, considerando esses quantitativos, estima-se que a população flutuante do empreendimento 
poderá corresponder a 420 pessoas atraídas pelas 7 (sete) lojas comerciais. No total, a população flutuante estimada de 
salas e lojas é de 56 funcionários somados as 420 pessoas atraídas para as lojas e 14 atraídas para as salas que resulta 
em 490 pessoas. 

A área central de Belo Horizonte se mostra um lugar adensado e com elevada população flutuante. O alto número de 
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população flutuante se dá pelo fato do centro abrigar diversas atividades econômicas que atraem muitas pessoas em busca 
de comércio diversificado, serviços, trabalho e outras funções. Por essas características, estima-se que a Área de 
Vizinhança Potencialmente Afetada pode absorver o aporte de população flutuante passível de ser atraído pelo 
empreendimento. 

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

A implantação do empreendimento poderá provocar o aumento da demanda de utilização dos equipamentos urbanos e 
comunitários (educação, saúde, lazer, etc.) ofertados na região. 

Percebe-se que a Praça Raul Soares é um local que está subestimado, sem uso pela população local, pelo fato da 
insegurança. Com melhorias e mais policiamento, a população poderia usufruir deste equipamento. 

Há escolas, igrejas, postos policiais, delegacias que absorvem satisfatoriamente o público que será atraído pelo 
empreendimento. 

O empreendimento possui potencial para atrair 330 novos moradores para o local. Considerando as características da área 
central, estima-se que os equipamentos públicos, comunitários e de lazer podem absorver esse aporte populacional. 
Lembrando, que se trata de uma área já adensada e com vocação de centralidade já consolidada. 

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 poderá atrair viagens por veículos particulares, o que levará a demanda por vagas de estacionamento. 
Este impacto será satisfatoriamente mitigado com a grande oferta de estacionamentos do tipo rotativo existentes na região. 
Além disto, o empreendimento irá atrair mais pessoas que utilizam o transporte público, por ser uma região 
satisfatoriamente atendida por linhas de ônibus com várias conexões. 

(     ) Aumento da demanda por vagas de carga e descarga na vizinhança do empreendimento; 

O empreendimento prevê a implantação de uma vaga para carga e descarga o que satisfaz a demanda futura. 

(     ) Obstaculização de vias públicas; 

O empreendimento não possui potencial para impactar ou obstaculizar as vias públicas. 

(     ) Comprometimento de vias e interseções; 

O empreendimento não possui potencial para impactar as vias públicas e interseções. 

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

O empreendimento prevê 48 vagas para bicicletas. O uso de bicicletas no espaço urbano é uma tendência que vem sendo 
incentivada inclusive, pelos poderes públicos, em detrimento do transporte particular. Na região não há ciclovias. 

Quanto ao caminhamento de pedestres, todas as interseções possuem faixas para travessia de pedestres e semáforos. 
Estas interseções poderão absorver a futura demanda. 

 (X) Aumento da demanda por viagens no sistema de transporte coletivo e utilização dos pontos de embarque e 
desembarque. 

A região possui muitos Pontos de Embarque e Desembarque, com várias linhas de ônibus que atendem à todas as regiões 
de Belo Horizonte e região metropolitana. Esta oferta satisfaz a demanda do empreendimento. 

(X) Aumento do fluxo de pedestres e da possibilidade de conflitos com rotas de atravessamento de vias,  sinalização e 
mobiliário urbano; 
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O aumento no fluxo de pedestres a ser provocado pelo empreendimento é passível de ser absorvido pelas condições 
atuais de sinalização viária, mobiliário urbano e travessias para pedestres. 

(     ) Outros (especificar): 

5.5 (     ) outros impactos positivos e negativos 

A vizinhança se mostrou bastante favorável à implantação o empreendimento. A maioria se sente descontente com a 
imagem degradante que o imóvel proporciona ao entorno, desfavorecendo a paisagem urbana. 

A população local vê um grande potencial para o incremento da região e no aumento de usuários que poderão se 
beneficiar do comercio local que é bem farto e diverso. 

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

A contrapartida destinada ao patrimônio cultural de Belo Horizonte é de R$ 1.490.652,85 (Um milhão, quatrocentos e 
noventa mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com o e-mail enviado ao 
empreendedor em 27/10/2016. Segue no ANEXO 02 a estimativa de contrapartida enviada pelo Patrimônio Cultural ao 
empreendedor. 

Quanto à varanda urbana, sugerimos a implantação de uma unidade na Rua Rio Grande do Sul em frente ao 
empreendimento. 

Tendo em vista o alto valor exigido pela contrapartida do patrimônio cultural e o baixo lucro liquido do empreendimento, não 
há como atribuir unidades residenciais destinadas à habitação social, como contrapartida. 

Outra contrapartida sugerida é a revitalização dos pontos de embarque e desembarque PED´s 2,3 e 4 registrados em 
relatório fotográfico no ANEXO 05.  

Estes PED’s estão localizados nas proximidades do Edifício Montecarlo e não possuem cobertura e bancos. 

A figura a seguir identifica a localização dos PED’s mencionados.
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Figura 63 - Localização dos PED’s indicados para revitalização 
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ANEXO 01 – Caderno Projeto Arquitetônico elaborado pela empresa Arquitetos Associados. 
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ANEXO 02 – Deliberação CDPCM – BH publicado no DOM e documento enviado pelo Patrimônio da estimativa de 
contrapartida. 
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ANEXO 03 – Mapa das rotas de chegada e saída ao empreendimento. 
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ANEXO 04 – Mapa das rotas de pedestres. 
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ANEXO 05 – Relação PED´s. 
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ANEXO 06 – Relação dos entrevistados, cópia das entrevistas, roteiro e folder. 
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ANEXO 07 – Mapa com a localização dos entrevistados. 

 


