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

 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO DO ROTEIRO 

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

1.1 EMPREENDIMENTO  

Nome: CONSTRUTORA SANTA MARTA LTDA 

CNPJ (*):16.918.864/0001-27 

*somente para empreendimentos instalados ou quando houver o dado 

Índice Cadastral do IPTU: 008014 009 0010 

Endereço (Rua, Avenida, Rodovia, etc.; nº; Complemento):RUA RIO GRANDE DO SUL, 780 

 

Bairro: BARRO PRETO CEP: 30.170-110 

Lote(s) envolvido(s): 09 E 10 DO QUARTEIRÃO 14 

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 

Nome: JOSE ANTONIO PEREIRA BITARÃES 

CPF: 274.183.596-91 

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

RUA PROFESSOR ANTÔNIO ALEIXO 181, APTO 802   
 

Bairro: LOURDES Município: BELO HORIZONTE 

CEP: 30180-150 Endereço eletrônico: 

Telefone: (31) 99814-4444 Fax: (     ) 

E-mail: toninhobitaraes@gmail.com 

Assinatura do responsável legal pelo empreendimento: 

 

Data:13/04/2016 

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: 

ENGENHEIRA CIVIL 

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: 13/04/2016 
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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 

LETICIA OLIVEIRA FREITAS GEÓGRAFA Pesquisas  CREA 83426/D 

MARCELO DE GOULART SENA ARQUITETO Projeto Arquitetônico CAU A 283486-9 

ADÃO FIRMINO COSTA CORRETOR Estudo de viabilidade 
econômica e financeira 

CRECI 25080 MG 

FABIO GARCÉS GONÇALVES DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL Estudo de viabilidade 
econômica e financeira 

CREA 142406/D 

2 – ENQUADRAMENTO: JUSTIFICATIVA DO INTERESSE PÚBLICO DA OUS 

Identificar conforme o art. 66 da Lei n° 7.165/96, alterada pela Lei n° 9.959/10 o interesse público que motiva a operação urbana 
simplificada.  

O empreendimento se enquadra no Decreto 15678/2014 – Obras Inacabadas, pois possui obra iniciada e inacabada e não é possível 
renovar o Alvará de Construção na lei vigente. 

O imóvel apresenta possibilidade de receber ocupação e uso em atendimento ao interesse do município, função social da propriedade.  

O imóvel às vistas do observador possui estruturas aparentes e inacabadas, causando ônus urbanístico á paisagem. 

A obra tem condições de ser reiniciada e conclusa, melhorando a qualidade ambiental para a área central de Belo Horizonte, considerando  
o aproveitamento urbanístico do imóvel e a possibilidade de oferta de moradia.  

Apresentamos a seguir a imagem aérea com a localização do empreendimento. 
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3 – CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO 

3.1. RECURSOS HÍDRICOS 

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

 3.2. COBERTURA VEGETAL 

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

O terreno onde o empreendimento está localizado não há espécies arbóreas. O terreno já foi edificado e o projeto arquitetônico não 
contempla áreas permeáveis em jardineiras sobre laje. 

 3.3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 1 – Vista da fachada frontal – Rua Rio Grande do Sul. 
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Figura 2 – Outra vista da fachada frontal. 

 

Figura 3 – Vista da fachada de fundos. 
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Figura 4 – Vista da fachada lateral – Rua Guajajaras. 

 

Figura 5 – Vista da galeria de lojas no 1º pavimento em funcionamento. 

 3.4. ACESSOS Caracterizar os acessos ao terreno identificando sua inserção no sistema viário e no sistema de transporte coletivo. 

 

 A edificação possui um acesso para veículos e um acesso para pedestres, ambos pela Rua Rio Grande do Sul, conforme 
identificação no projeto arquitetônico, prancha 01/05. 

Estes acessos não comprometem o sistema viário. Há uma calçada tratada para o caminhamento de pedestres. 
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Figura 6 – Vista do acesso de pedestres – Rua Rio Grande do Sul. 

. 

 

Figura 7 – Vista do acesso de veículos – Rua Rio Grande do Sul. 

 

 

. 
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4 – CONCEPÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA E DO EMPREENDIMENTO 

4.1. CONCEPÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA E DO EMPREENDIMENTO 

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

A. Implantação do empreendimento no terreno, contendo: 

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

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

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

• indicação dos acessos de pedestres ao empreendimento; 

O projeto arquitetônico disponível no ANEXO 01 representa todos estes itens. Não há vagas para carga e descarga, motos e bicicletas na 
edificação. 

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. 

 

Figura 8 – Inserção dos dois blocos da edificação no contexto urbano. 
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Figura 9 – Imagem ilustrativa da edificação vista da Av. Amazonas com Rua Guajajaras. 

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

 

Figura 10 – Imagem ilustrativa da edificação – Fachada da Rua Rio Grande do Sul. 
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Figura 11 – Outra imagem da vista da Rua Rio Grande do Sul. 

 

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. 

A edificação não possui áreas permeáveis em terreno natural. Os afastamentos laterais, fundo e frontal foram respeitados. 

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

O Memorial descritivo elaborado pelo arquiteto Marcelo Goulart de Sena está disponível no ANEXO 02. 

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

A memória de áreas está disponível no ANEXO 03. 

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

Não há pareceres destes órgãos. 
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4.1.5. Apenas para Helipontos: NÃO SE APLICA 

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) 

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

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

(    ) Sistema de reaproveitamento de águas pluviais.  

(    ) Dispositivos de controle de águas pluviais (caixas de captação e drenagem, cobertura verde, pavimentos permeáveis, trincheiras de 
infiltração, etc.).  

(    ) Sistema de tratamento e reaproveitamento de águas cinzas.  

( X ) Dispositivos hidráulicos economizadores de água.  

Nas unidades residenciais, as instalações sanitárias serão dotadas de caixas acopladas de acionamento duplo para o acionamento da 
descarga em vaso sanitários. Estes dispositivos estabelecem um limite de 6 litros de água por descarga, estimulam o consumo consciente 
e possibilitam aproximadamente 30% de economia de água.  

Serão instaladas torneiras arejador, mecanismo que permite economia, pois mistura ar à água que sai da torneira, causando a sensação de 
aumento no volume da água e consequente aumento da eficiência na lavagem.  

( X ) Dispositivos economizadores de energia elétrica.  

A iluminação do empreendimento ocorrerá através de lâmpadas fluorescentes e LED´s. As lâmpadas fluorescentes podem ser de duas a 
quatro vezes mais eficientes que as lâmpadas incandescentes, além de apresentarem uma durabilidade maior do que as mesmas (entre 
dez e vinte mil horas) e, gerarem uma redução de 80% do consumo de energia. Os estacionamentos serão dotados de sensores de 
presença. 

As principais vantagens de utilização das lâmpadas LED´s são: a energia consumida pelo LED é revertida em iluminação e não em calor, 
consequentemente não desperdiça energia. O LED pode chegar a mais de 50.000 horas de vida útil, enquanto que: 

Incandescente = 1.000 horas 

Fluorescente Compacta = 6.000 horas 

Fluorescente Tubular = 7.000 horas 

Halógena = 3.000 horas 

Em termos de durabilidade 1 LED = 50 lâmpadas incandescentes ou 8 lâmpadas compactas fluorescentes ou  16 lâmpadas halógenas. 

A iluminação LED não emite radiação IV/UV, o que evita danos à pele, plantas e também objetos ou produtos expostos como roupas, 
calçados, móveis, decorações e obras de arte. 

Como o LED não possui em sua composição metais pesados, como chumbo e mercúrio, não há necessidade de um descarte especial 
como as lâmpadas fluorescentes. 
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(    ) Previsão de programas de eficiência energética ou utilização de outras fontes de energia.  

(    ) Especificações de materiais com “certificação verde”.  

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

(X ) Previsão ou existência de equipamentos e programas de coleta seletiva de resíduos sólidos.  

O condomínio poderá adotar um programa de coleta e destinação de resíduos recicláveis, com a triagem e o armazenamento dos resíduos 
e destinação à reciclagem. 

(    ) Outros. Especificar 

 

4.3 - OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

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

− Descrever a metodologia adotada, sobretudo quando justificar estimativas; 
− Indicar o período da realização das pesquisas; 

− Apresentar os resultados das pesquisas ou estimativas de forma conclusiva destacando os valores absolutos. 
 
Hoje, a edificação de uso misto possui Baixa Parcial da área comercial e dos estacionamentos. Funciona no local um estacionamento 
rotativo e 24 lojas comerciais. 
No estacionamento, há a contratação de diaristas, mensalistas e horistas. O estacionamento recebe em média, 120 carros por dia no modo 
horista e possui 40 mensalistas. 
Salientamos que quando da liberação do uso residencial, o estacionamento será dividido para o uso residencial (74 vagas) e uso não 
residencial (45 vagas), totalizando 119 vagas para veículos leves. 
As 24 lojas possuem em média 3 funcionários.  Consideramos que 70% dos funcionários se deslocam para o trabalho usando o transporte 
coletivo, pelo alto número de linhas de ônibus que atendem à região e o alto valor cobrado para mensalistas nos estacionamentos 
próximos. Destes funcionários, 10 % se deslocam a pé e 20 % de veículo ou moto. 
Atualmente, o comércio está muito fraco, agravado pela crise econômica do país. Os lojistas recebem em média 10 clientes / dia, em sua 
maioria, transeuntes e usuários da região, buscando ofertas no comércio de roupas e acessórios. 
As 120 unidades residenciais de dois quartos, terão em média, 3 pessoas por unidade. Não são todos os apartamentos que ofertarão 
vagas. Somente 74 unidades terão uma vaga por apartamento. Considerando 360 moradores e parte, ou seja, 61% podendo utilizar as 
vagas. 

 

TIPO DE USUÁRIO 
MEIO DE TRANSPORTE ADOTADO 

Transporte Coletivo A pé Motocicletas Automóveis Outros 

Nº de funcionários 51 7 5 8 1 
Nº de Clientes / 
visitantes / 
Usuários  

144 60 20 12 4 

Nº de fornecedores   3 8  

Nº moradores 108 13 12 220 7 

POPULAÇÃO FIXA - Total de funcionários: 72  

POULAÇÃO FLUTUANTE - Total de clientes, visitantes, usuários e fornecedores: 240 

Horário de turnos de trabalho ou horário 
de funcionamento  

Durante a semana 8 às 19 horas 

Durante finais de semana Sábado de 8 às 14 h e domingo fechado 
Previsão de expansão futura e/ou de funcionamento de outras atividades (especificar): 
As atividades comerciais já estão operando e não terá expansão futura. O estacionamento rotativo irá ser desativado para ceder as vagas 
para o residencial e para as lojas comerciais. 
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2.3.2 Movimentação de pessoas (apenas para Helipontos): NÃO SE APLICA 
A. Número estimado de usuários fixos:  
B. Número estimado de usuários visitantes:  

 

4.3.2 Movimentação de pessoas (para Helipontos):  

a. Número estimado de usuários fixos: 
b. Número estimado de usuários visitantes: 

4.5 - PARÂMETROS LEGAIS E PREVISTOS PARA O EMPREENDIMENTO 

Aspectos gerais 

A) Área total do terreno (m²) = 1200,00 
Real: 1.200,00 m² 

CP: 1.200,00 m² 

B) Coeficiente de Aproveitamento Previsto: 7,87 2,7 

C) Área total edificada (m²) Total: 14.154,46 

D) Área líquida (m²) Total: 9.449,48 

E) Área de fruição pública Total: 0 

F) Área permeável (m²) 

Sobre terreno natural: 0 

Sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados: 0 

Total previsto: 0 

Legislação vigente: 240 m² 

G) Caixa de Captação e retenção de água pluvial (m³) Total: 0 

H) Taxa de ocupação Previsto: 96% Legislação vigente: 100% 

I) Altura máxima na divisa (m) Previsto: 59,36 Legislação vigente: Sem limite 

J) Altura total da edificação (m) Previsto: 66,00 Legislação vigente: Sem limite 

K) Afastamentos 

Frontal: Previsto: 4 Legislação vigente: 4 

Laterais: Previsto: 0 Legislação vigente: 0 

Fundos: Previsto: 0 Legislação vigente: 0 

L) Preencher apenas para:  

Lojas, Salas, Shoppings e Hipermercados Área Bruta Locável (ABL) praticada (m²): 816,91 

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): 

M) Vagas de Estacionamento:  

Número de vagas de veículos leves 

Legislação Municipal: 140 

Parâmetro BHTRANS: 140 

Empreendimento: 119 

Número de vagas de PMR 

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida 

Legislação Municipal: 1 

Parâmetro BHTRANS: 1 

Empreendimento: 0 

Número de vagas para operação de carga e descarga 

Legislação Municipal: 0 

Parâmetro BHTRANS: 0 

Empreendimento: 0 
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Número de vagas para operação de embarque e desembarque 

Legislação Municipal: 0 

Parâmetro BHTRANS: 0 

Empreendimento: 0 

Número de vagas para Motocicletas 
Parâmetro BHTRANS:0 

Empreendimento:0 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 
Parâmetro BHTRANS:0 

Empreendimento:0 

Faixa(s) de acumulação (m) 

Comprimento total (Legislação Municipal):0 

Comprimento total (Parâmetro BHTRANS):5 m 

Comprimento total (Empreendimento):0 

Comprimento Total (Previsto):0 

 
 

5.   CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE IMPACTADA 

5.1 DEFINIÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE AFETADA  

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

Critérios para definição de vizinhança: 

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

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

 

A área de vizinhança potencialmente afetada foi definida em Área de Influência Direta – AID e Área de Influência Indireta – AII: 

• Área de Influência Direta – AID: 

Definida pelo polígono formado pelas vias av. Bias Fortes, Rua Mato Grosso, Av. Amazonas e Praça Raul Soares. 

Esta área foi definida considerando as possíveis interferências em fluxos de pedestres a serem atraídos pelo empreendimento, localização 
dos pontos de embarque e desembarque mais próximos ao empreendimento, adensamento populacional, com a chegada de novos 
moradores, aspectos de paisagem urbana e características de uso e ocupação do solo. 

• Área de Influência Indireta – AII: 

Definida pelo polígono formado pelas vias Av. Bias Fortes, Via Expressa, Rua Paracatu, Av. Amazonas e Praça Raul Soares. 

Essa definição foi em função das possíveis interferências em rotas de chegada e saída de veículos e localização dos pontos de embarque e 
desembarque de ônibus adjacentes ao empreendimento. 

 

5.1.2 – Apresentar mapeamento da vizinhança potencialmente afetada, incluindo fotografia aérea em escala adequada contendo a 
localização do terreno ou imóvel e a delimitação da vizinhança. 
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5.2 - CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PAISAGEM URBANA, PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIÊNCIA DA 
VIZINHANÇA DO EMPREENDIMENTO 

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

• Visadas das ruas onde se localizarão os acessos ao empreendimento; 

 

Figura 12 – Acesso pela Rua Rio Grande do Sul 

 

Figura 13 – Vista da Rua Rio Grande do Sul em frente à edificação. 
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Figura 14 – Outra vista da Rua Rio Grande do Sul. 

• 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 15 – Vista do quarteirão delimitado pelas Ruas Rio Grande do Sul e Guajajaras, Avenidas Augusto de Lima e 
Amazonas. 

• 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. 

Representação nas figuras 8, 9, 10 e 11 deste relatório. 
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O bairro Barro Preto é caracterizado pelo comércio varejista e atacadista de artigos de vestuário. O local é reconhecido como um polo da 
moda em Belo Horizonte. 

Algumas ocupações, além das diversas lojas de roupas, se destacam no bairro Barro Preto, sendo o Fórum de Justiça, o Clube do 
Cruzeiro, o Edifício JK, de uso residencial e a Praça Raul Soares. 

Ao longo do tempo, a Praça Raul Soares sofreu um processo de degradação urbana, tornando-se um lugar deserto, inseguro e com 
ocorrências de criminalidade. No entanto, em 2008 a praça foi requalificada pelo poder público, no âmbito do programa Orçamento 
Participativo. O programa envolveu reformas na fonte central, no piso, jardins, iluminação e novos assentos. O objetivo era tornar o lugar 
mais seguro e atrativo para o convívio social e passagem dos pedestres. Hoje a praça é vista como um espaço de valor histórico e 
simbólico da cidade, sendo utilizada por moradores do bairro Barro Preto e transeuntes que circulam pela região. 

 

5.3 - TRÂNSITO, TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO 

5.3.1 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: Av. Amazonas sentido Praça Raul Soares, Rua Araguari, Av. Augusto de Lima e Rua Rio Grande do Sul. 

Rota 2: Via Expressa, Rua Paracatu, Av. Augusto de Lima e Rua Rio Grande do Sul. 

Rota 3: Av. Augusto de Lima, Praça Raul Soares, Av. Augusto de Lima, Rua Araguari, Av. Bias Fortes e Rua Rio Grande do Sul. 

A Rota 1 atende ao fluxo vindo das regionais Oeste e Barreiro, por meio da Av. Amazonas. 

A Rota 2 atende ao fluxo vindo da regional Noroeste, por meio da Via Expressa – Av. Presidente Juscelino Kubitschek, sendo de qualquer 
um dos seus sentidos. 

A Rota 3 atende ao fluxo vindo das demais regionais. Os fluxos que chegam pelas avenidas Olegário Maciel, Bias Fortes, Augusto de Lima 
e Elevado Castelo Branco, ao atingir a Praça Raul Soares seguirão pela Rota 3 até o empreendimento. 

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 e Av. Amazonas. 

Rota 2: Rua Rio Grande do Sul, Rua Guajajaras e Av. Bias Fortes. 

Rota 3: Rua Rio Grande do Sul, Av. Amazonas, Praça Raul Soares e Av. Bias Fortes. 

A Rota 1 atende ao fluxo que vai para as regionais Oeste e Barreiro, por meio da Av. Amazonas. 

A Rota 2 atende ao fluxo que vai para diferentes bairros da regional Centro Sul, por meio da Av. Bias Fortes. 

A Rota 3 atende ao fluxo que vai para as demais regionais. Os fluxos que vão para as avenidas Olegário Maciel, Bias Fortes, Augusto de 
Lima e Elevado Castelo Branco seguirão pela Rota 3. 

 

As seguir, apresentamos a espacialização das rotas de chegada e saída do empreendimento. 
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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. 

As rotas de pedestres foram definidas a partir dos Pontos de Embarque e Desembarque de Ônibus e Pontos de Taxi até o 
empreendimento. 

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

Caracterização das rotas de pedestres 

Rota 1: Av. Bias Fortes – Rua Rio Grande do Sul. 

Rota 2: Rua Araguari – Av. Augusto de Lima- Rua Rio Grande do Sul. 

Rota 3: Av. Augusto de Lima – Rua Rio Grande do Sul. 

Rota 4: Av. Amazonas – travessia para o lado oposto – travessia da Rua Guajajaras – Rua Rio Grande do Sul. 

Rota 5: Av. Amazonas – travessia da Rua Guajajaras – Rua Rio Grande do Sul. 

 

A seguir, apresentamos as tabelas com o endereço dos PED´s e pontos de taxi mais próximos ao empreendimento: 

Número de identificação do PED Endereço de localização do PED 

PED 1 Av. Augusto de Lima, nº 1.150 

PED 2 Rua Araguari, nº 359 

PED 3 Rua Araguari, nº 217 

PED 4 Rua Araguari, nº 165 

PED 5 Rua Araguari, nº 37 

PED 6 Av. Bias Fortes, nº 1.619 

PED 7 (Ponto noturno) Rua Rio Grande do Sul, nº 756 

PED 8 Av. Amazonas, nº 1.464 

PED 9 Av. Amazonas, nº 1.445 

PED 10 Av. Augusto de Lima, nº 1.139 

PED 11  Av. Bias Fortes, nº 1.603 

 

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

Ponto 1 Rua dos Guajajaras (Terminal JK) 

Ponto 2 
Rua Augusto de Lima nº 1.241 até esquina com Mato 

Grosso 

Ponto 3 
Rua Augusto de Lima 1113 até esquina com Rio 

Grande do Sul 

 

Apresentamos a seguir os mapas com o caminhamento de pedestres até o empreendimento, localização dos PED´s e pontos de taxi.
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5.3.2 Geração de viagens 

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

Número de viagens 

Veículos pesados 
 número de viagens Origem provável 

manhã   

tarde   

noite 2 Via Expressa ou Av, Amazonas 

Veículos leves 
 número de viagens Origem provável 

manhã 120 Av. Bias Fortes ou Av. Amazonas 

tarde 80 Av. Bias Fortes ou Av. Amazonas 

noite 40 Av. Bias Fortes ou Av. Amazonas 

Transporte coletivo 
 número de viagens Origem provável 

manhã 200 PED´s próximos 

tarde 120 PED´s próximos 

noite 250 PED´s próximos 

A pé ou de bicicleta 
 número de viagens Origem provável 

manhã 140 Todos os sentidos 

tarde 120 Todos os sentidos 

noite 90 Todos os sentidos 
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5.4 – PESQUISA DE OPINIÃO PRÉVIA COM OS MORADORES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO 

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

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

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

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

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

b) uso da área pelo entrevistado / comunidade; 

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

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

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

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

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

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

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

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

e. Número previsto ou existente de vagas de estacionamento; 

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

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

Apresentar em anexo: 

a. Cópia do roteiro de entrevista; ANEXO 04. 

b. Cópia das entrevistas realizadas; ANEXO 04. 

c. Lista de entrevistados (apresentar vínculo e contato); ANEXO 04. 

d. Mapa contendo o local das entrevistas, identificando onde cada uma delas ocorreu, data e horário; disponível na FIG 17. 

e. Cópia do material impresso utilizado. ANEXO 04. 
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A pesquisa de opinião prévia foi realizada nos dias 30 e 31 de março de 2016, nas áreas de influência do empreendimento. 

O objetivo da pesquisa foi identificar a percepção da população local sobre os aspectos ambientais regionais e as inter-relações com o 
empreendimento. 

A metodologia seguiu as orientações do Roteiro para EIV, emitido pela PBH. A primeira etapa consistiu na elaboração do folder de 
apresentação do empreendimento e do questionário de pesquisa. O folder contemplou foto, mapa de localização, áreas, atividades e 
funcionamento, além de informações sobre o processo de licenciamento ambiental e operação urbana simplificada. Já o questionário 
de pesquisa foi elaborado com questões abertas e fechadas, focadas na a identificação do perfil socioeconômico dos entrevistados, 
nas percepções sobre a ambiência da vizinhança e nas opiniões sobre o empreendimento e suas relações com a população e o lugar.  

A segunda etapa da pesquisa foi a aplicação dos questionários, buscando abranger moradores, comerciantes e representantes de 
grupos sociais atuantes na região do Barro Preto. As pesquisas foram aplicadas presencialmente com o preenchimento manual dos 
questionários. 

E a terceira etapa consistiu na análise dos questionários, tabulação dos dados e construção do relatório de resultados da pesquisa. 

O ANEXO XX mostra a relação com a identificação de cada entrevistado, o folder de apresentação do empreendimento, o modelo do 
questionário de pesquisa e cópias de todas as pesquisas realizadas. 

 

Resultados 

• Perfil dos Entrevistados 

Foram entrevistadas 18 pessoas, que utilizam as áreas de influência do empreendimento. Essas 18 pessoas se distribuem em 11 
comerciantes, 06 moradores e 01 representante de grupo social, no caso a ASCOBAP – Associação Comercial do Barro Preto. A 
Figura 16 mostra essa distribuição. 

 

 

Figura 16 – Identificação dos entrevistados 

 

A Figura 17 mostra a localização que cada entrevista foi realizada. 
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Figura 17 – Localização das entrevistas 
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Dos 18 entrevistados, 10 são do sexo masculino e 08 do feminino. 08 pessoas possuem de 40 a 49 anos de idade, 04 possuem de 30 
a 39, 03 possuem de 50 a 59, 02 de 18 a 29 anos e 01 possui 60 anos ou mais. As Figura 18 e Figura 19 mostram a distribuição por 
gênero e faixas etárias, respectivamente. 

 

 

Figura 18 – Gênero dos entrevistados 

 

Figura 19 – Faixa etária dos entrevistados 

 

A maioria dos entrevistados (09 pessoas) possui ensino superior completo, enquanto 06 pessoas possuem ensino médio completo, 02 
possuem ensino superior incompleto e 01 ensino médio incompleto. A Figura 20 mostra a distribuição dos entrevistados em relação a 
escolaridade. 

 

 

Figura 20 – Escolaridade dos entrevistados 

 

Sobre os níveis de renda, a maioria dos entrevistados (06 pessoas) disse que recebe de 3 a 5 salários mínimos mensais, enquanto 04 
pessoas responderam de 6 a 10 salários mínimos, outras 04 responderam de 1 a 2 salários mínimos e 02 disseram que recebem 
acima de 10 salários. A saber, o valor do salário mínimo vigente atualmente é de R$ 880,00. Duas pessoas optaram por não 
responder a questão. A Figura 21 mostra a distribuição em relação aos níveis de renda. 
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Figura 21 – Níveis de renda 

 

Para investigar o nível de conhecimento que as pessoas têm em relação a região do bairro Barro Preto, foi perguntado a quanto tempo 
elas frequentam, trabalham ou moram no lugar. Cinco pessoas responderam que vivem no lugar por tempo superior a 5 anos. Outros 
05 responderam que vivem a menos de 2 anos no lugar. Três pessoas responderam de 3 a 5 anos, outras 03 responderam de 6 a 10 
anos e 02 pessoas responderam de 11 a 20 anos. A Figura 22 mostra esse resultado. 

 

 

Figura 22 – Tempo de convivência no lugar 

 

Em síntese, a amostra entrevistada é caracterizada por moradores, comerciantes e um representante de grupo social do bairro Barro 
Preto. Essa amostra é bem dividida em relação ao gênero, a maioria das pessoas possui de 40 a 49 anos de idade, alto nível de 
escolaridade e níveis médios de renda mensal. E pode se dizer ainda, que os entrevistados possuem tempos variados de convivência 
no lugar, o que denota médio conhecimento acerca das particularidades da região. 

 

• Percepção Acerca da Região 

Para avaliar a percepção dos entrevistados em relação a região, foram realizadas questões sobre o que eles identificam e como 
avaliam a infraestrutura de equipamentos públicos, serviços urbanos, meio ambiente e outros. Foi investigada também, o uso da área 
pelos entrevistados. Nestas questões os entrevistados puderam escolher mais de uma opção. 

Sobre os equipamentos urbanos, foi perguntado quais os entrevistados reconhecem que existem na região. O equipamento mais 
reconhecido foi a praça Raul Soares, citada por 17 entrevistados. Na sequência, os postos de segurança ou delegacia foram citados 
por 15 pessoas, os núcleos religiosos e as escolas públicas foram comentados cada um por 13 pessoas e as unidades de saúde ou 
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hospital público foram lembrados por 12 pessoas. Nenhum outro equipamento ou espaço público foi citado além destes. Uma única 
pessoa optou por não responder nenhum equipamento. A Figura 23 mostra essa distribuição. 

 

Figura 23 – Equipamentos urbanos que os entrevistados reconhecem na região 

 

Dos equipamentos reconhecidos na região, foi perguntado quais cada entrevistado utiliza. As praças públicas foram as mais 
mencionadas, sendo citada por 11 pessoas, os postos de segurança foram citados por 07 pessoas, as unidades de saúde por 05 
pessoas, as escolas públicas por 03 pessoas e os núcleos religiosos foram comentados por 02 pessoas. Apenas uma pessoa 
respondeu não utilizar nenhum equipamento da região e outros 03 não quiseram responder à questão. A Figura 24 mostra a 
distribuição dos apontamentos. 

 

 

Figura 24 – Equipamentos públicos utilizados pelos entrevistados 

 

Sobre a avaliação geral dos equipamentos públicos, a maioria dos entrevistados, representada por 09 pessoas, disse que os 
equipamentos são bons e atendem à demanda atual. Duas pessoas disseram que são ótimos, suficientes inclusive para atender 
demanda extra. E outras 02 disseram que a qualidade é regular, mas que ainda assim atendem à demanda atual. Cinco pessoas 
disseram não saber avaliar a qualidade desses equipamentos, por não os utilizar. A Figura 25 mostra essa distribuição de respostas. 
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Figura 25 – Avaliação geral sobre a qualidade dos equipamentos 

 

Ainda para avaliar a situação da infraestrutura urbana, foi perguntado quais são os principais problemas infraestruturais segundo a 
percepção dos entrevistados. A maioria dos entrevistados (07 pessoas) afirmou que não há problemas com a infraestrutura urbana da 
região. Cinco pessoas apontaram a iluminação pública insuficiente, dizendo que há algumas ruas escuras, com pouca iluminação e 
que favorecem o cenário de insegurança, nos períodos de noite. Outras 04 pessoas falaram sobre os resíduos sólidos, alegando que 
há lixos jogados nas ruas e que as varrições são insuficientes. Duas pessoas relataram problemas de drenagem pluvial, sinalizando a 
necessidade de mais bocas de lobo, além da ocorrência de alagamentos em alguns pontos específicos durante os períodos de chuva. 
Uma pessoa citou que há outros tipos de problemas, entretanto, não especificou quais. E 02 pessoas não responderam a questão. 
Ressalta-se que nesta questão, os entrevistados puderam apontar mais de um problema. A Figura 26 mostra a distribuição dos 
apontamentos. 

 

 

Figura 26 – Principais problemas de infraestrutura urbana 

 

Foi perguntado como os entrevistados avaliam a situação do meio ambiente na região. Nove pessoas disseram que existem áreas 
verdes públicas, mas que estas se encontram mal conservadas. Seis pessoas defenderam que as áreas verdes públicas são bem 
conservadas. Três pessoas responderam que a região é poluída em função da fumaça proveniente do trânsito de veículos. Uma 
pessoa disse que não há áreas verdes públicas, outra disse que as condições ambientais são agradáveis e outra afirmou que há muita 
sujeira nas vias e calçadas. A Figura 27 mostra a proporção dessas avaliações. 
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Figura 27 – Avaliação sobre o meio ambiente 

 

Especificamente, sobre a praça Raul Soares, a maioria dos entrevistados (13 pessoas) disse que a praça é insegura, devido a 
constante presença de moradores de rua. Outras 11 pessoas afirmaram que utilizam a praça somente como local de passagem. 
Quatro pessoas disseram que reconhecem a praça como um espaço importante na região, mas que elas e suas famílias não a 
utilizam. Três pessoas falaram que usam a praça para lazer, descanso, práticas esportivas ou como local de convivência social. 
Outras 03 disseram que na região poderia ter mais praças como a Raul Soares. Uma pessoa comentou que a praça contribui para a 
segurança urbana, outra disse que a praça é ruim, por falta de infraestrutura e outra disse que não possui interesse em utilizá-la. A 
Figura 28 mostra a proporção das avaliações. 

 

 

Figura 28 – Avaliações acerca da Praça Raul Soares 

 

Sobre o trânsito de veículos, 11 entrevistados o avaliaram como normal, ressaltando que a situação é como em qualquer outro lugar 
da cidade. Três pessoas falaram que o trânsito é ruim nos horários de pico e outras 03 que o trânsito é bom e não as incomodam. 
Duas pessoas disseram que é intenso e desorganizado, demandando investimentos públicos. Uma pessoa relatou que faltam faixas 
de travessias para pedestres. Outra pessoa disse que faltam melhorias em sinalização e sistema viário e outra não respondeu à 
questão. A Figura 29 mostra a incidência de cada avaliação sobre o trânsito de veículos na região, lembrando que foi permitido 
apontar mais de um aspecto, por cada entrevistado. 
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Figura 29 – Avaliações sobre o trânsito de veículos 

 

No que se refere a estrutura comercial e de serviços, 09 pessoas afirmaram que a oferta de estabelecimentos é suficiente e de 
qualidade, argumentaram que encontram tudo o que precisam nas lojas e serviços da região. Outras 06 pessoas reconhecem que a 
concentração de lojas de vestuário forma um polo de moda referencial em toda a cidade. Três pessoas falaram que há apenas 
estabelecimentos de vestuário, faltando maior diversificação no comércio e serviços especializados em outros setores. Outros 03 
entrevistados apontaram que há diversas atividades comerciais, além das direcionadas para o vestuário. E 02 pessoas afirmaram que 
a estrutura comercial e de serviços atrai muitas pessoas, tornando o lugar mais valorizado e seguro. A Figura 30 mostra essa 
distribuição. 

 

 

Figura 30 – Avaliações sobre a estrutura comercial e de serviços 

 

Das atividades comerciais e de serviços, as mais utilizadas pelos entrevistados são os serviços bancários (citados por 17 pessoas), as 
lojas de roupas (citadas por 11 pessoas), as instituições de ensino (04 pessoas), as clínicas de saúde (03 pessoas) e os serviços do 
fórum de justiça (03 pessoas). A Figura 31 mostra essa distribuição. 
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Figura 31 – Utilização do comércio e serviços 

 

Sobre a segurança pública no bairro Barro Preto, 05 entrevistados disseram que se sentem seguros no bairro, uma vez que há 
policiamento. Quatro pessoas afirmaram que se sentem seguros somente durante o dia. Outros 04 disseram que se sentem inseguros, 
às vezes. Três pessoas relataram que se sentem sempre seguras na região.  E outras 03 pessoas disseram que não há segurança 
pública, sendo observados assaltos nos estabelecimentos comerciais, práticas de violência e insuficiência da ronda feita pela cavalaria 
da Polícia Militar. Estas pessoas pontuaram que a cavalaria passa todos os dias, e que seus horários já são conhecidos por todos, 
inclusive pelos assaltantes, que deixam para atuar fora dos horários específicos da cavalaria. A Figura 32 mostra essas avaliações. 

 

 

Figura 32 – Avaliações sobre a segurança pública 

 

Em suma, os entrevistados reafirmaram que as principais carências da região, considerando os serviços, equipamentos e 
infraestrutura urbana, são relacionadas ao policiamento insuficiente, a falta de espaços para lazer, a pouca diversificação comercial e 
a necessidade de melhorias na acessibilidade de pedestres. 
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• Envolvimento com as Organizações Sociais 

Para avaliar o nível de envolvimento com as organizações sociais pelos entrevistados, foi perguntado se eles reconhecem algum 
grupo social e se participam de alguma dessas organizações. A maior parte dos entrevistados (10 pessoas) disse que não conhece 
nenhum grupo social atuante na região. Entretanto, outras 08 pessoas disseram que conhecem, apontando a existência da ASCOBAP 
– Associação Comercial do Barro Preto, SINDESC – Sindicato dos Empregados de Edifícios e Condomínios, SINCOPEÇAS – 
Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios e SINCATEVA – Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, 
Vestuários e Armarinhos de Belo Horizonte. Contudo, apenas 04 pessoas disseram participar efetivamente de alguma dessas 
organizações. A Figura 33 mostra a distribuição dos entrevistados que conhecem ou não algum grupo social atuante na região. 

 

 

Figura 33 – Conhecimento das organizações sociais 

 

Apenas 03 entrevistados souberam falar sobre as ações dos grupos sociais atuantes no Barro Preto, sendo apontadas: a implantação 
do Jornal do Bairro Barro Preto, a organização dos eventos comerciais que envolvem desfiles promovidos pelas lojas de vestuários e 
épocas de ofertas e promoções, e a mobilização pela busca de mais segurança pública na região. 

 

• Opiniões Acerca da Operação Urbana Simplificada 

Durante a pesquisa foi apresentado para os entrevistados o que é e porquê o empreendimento se enquadra no processo de Operação 
Urbana Simplificada. Após o entendimento, por parte dos entrevistados, foi perguntado se eles acham que é importante o município ter 
empreendimentos vinculados à Operação Urbana Simplificada. Nesta questão foi permitido optar por mais de uma resposta, caso o 
entrevistado atribua mais de um motivo para tal importância. Dezessete pessoas disseram achar a proposta importante, devida a 
inclusão social nos empreendimentos. Duas pessoas disseram que é importante atrelar a função social, especificamente nos 
empreendimentos localizados na área central. E duas pessoas disseram que a Operação Urbana Simplificada é importante no sentido 
de agregar valor aos empreendimentos. A Figura 34 mostra a distribuição dos apontamentos. 
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Figura 34 – Importância da Operação Urbana Simplificada 

 

Apenas 04 dos entrevistados disseram ter alguma expectativa em relação à Operação Urbana Simplificada. Disseram que esperam 
que a ação social aconteça devidamente, que este processo contribua para a diminuição das áreas desocupadas e que possa também 
contribuir para as melhorias urbanas e no comércio local. E uma única pessoa disse não acreditar que possa ocorrer, de fato, a 
inclusão de funções sociais em empreendimentos como o em questão. 

 

• Percepções Acerca do Empreendimento 

Atualmente, no local onde será implantado o empreendimento, há um prédio em construção paralisada e no pavimento térreo há lojas 
comerciais e um estacionamento em funcionamento. Foi perguntado se os entrevistados utilizam algumas dessas atividades que 
funcionam atualmente, sendo permitido o apontamento de mais de uma atividade. Oito pessoas responderam que utilizam as lojas 
comerciais, enquanto 04 pessoas disseram que utilizam o estacionamento. E 07 pessoas falaram que não utilizam nenhuma dessas 
atividades, conforme mostrado na Figura 35. 

 

 

Figura 35 – Utilização das atividades atuais 
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Após apresentação da proposta do empreendimento foi perguntado se os entrevistados se imaginam utilizando algumas das 
atividades previstas, podendo citar mais de uma atividade. Sete pessoas falaram que não possuem interesse em utilizar nenhuma das 
atividades, 03 pessoas responderam ter interesse em todas as atividades, outras 03 disseram ter interesse nas unidades residenciais 
de função social e outras 03 afirmaram que continuarão a utilizar as lojas comerciais. Cinco pessoas não responderam à questão. A 
Figura 36 mostra essa distribuição. 

 

 

Figura 36 – Possibilidade de uso do empreendimento pelos entrevistados 

 

Para avaliar os possíveis efeitos do empreendimento, foi perguntado quais aspectos urbanos os entrevistados imaginam que possam 
ser melhorados com a operação do edifício de uso misto proposto. Os aspectos mencionados foram os seguintes (podendo cada 
entrevistado apontar mais de uma opção): 

• Valorização imobiliária (apontado por 15 pessoas); 

• Contribuição para melhorar a paisagem e estética do bairro (apontado por 14 pessoas); 

• Atração de pessoas, resultando em maior movimentação e consequentemente, mais segurança (apontado por 09 pessoas); 

• Diminuição das áreas em construção, sendo mencionado que atualmente, estas áreas não favorecem a paisagem urbana e nem 
a valorização imobiliária (apontado por 09 pessoas); 

• Geração de emprego, uma vez que haverá novas lojas comerciais e unidades residenciais que podem demandar por 
trabalhadores (apontado por 07 pessoas); 

• Valorização social, já que se trata de um empreendimento com inclusão de função social (apontado por 06 pessoas); 

• Valorização da estrutura comercial e de serviços, uma vez que o empreendimento prevê espaços comerciais e atrairá novos 
moradores que consequentemente, serão consumidores das atividades de comércio e serviços do bairro (apontado por 05 
pessoas); 

• Aumento da segurança, já que o empreendimento poderá provocar aumento na circulação de pessoas (apontado por 02 
pessoas). 

A Figura 37 mostra a incidência em que cada aspecto foi citado. 
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Figura 37 – Aspectos que podem ser melhorados com a operação do empreendimento 

 

Também foi perguntado quais os aspectos que os entrevistados imaginam que possam ser piorados com a operação do 
empreendimento. Os apontamentos foram os seguintes: 

• Aumento do trânsito de veículos (apontado por 09 pessoas); 

• Aumento da geração de resíduos (apontado por 05 pessoas); 

• Aumento do ruído (apontado por 04 pessoas); 

• Adensamento populacional, em função dos novos moradores que serão atraídos (apontado por 02 pessoas); 

• Desvalorização imobiliária, em função da característica social do empreendimento (apontado por uma única pessoa). 

A Figura 38 mostra a incidência em que cada aspecto foi citado. 

 

 

Figura 38 - Aspectos que podem ser piorados com a operação do empreendimento 
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Três entrevistados falaram sobre expectativas relacionadas a implantação e operação do empreendimento. Falaram sobre o provável 
aumento do ruído durante a etapa de obras, entretanto, sendo sinalizado que a região já é muito ruidosa e que o aumento esperado, 
além de ser temporário, será absorvido pelos níveis atuais de poluição sonora. Foi mencionado também que a operação do 
empreendimento será interessante, no sentido de diminuir as obras inacabadas na região central de Belo Horizonte. E uma pessoa 
declarou que não acredita que o projeto será concluído, em virtude do tempo que a obra se encontra paralisada. 

Para investigar os níveis de aceitação do empreendimento na região, foi perguntado se os entrevistados acham que o mesmo está de 
acordo com as demais ocupações do bairro Barro Preto. A maior parte dos entrevistados (15 pessoas) afirmou que sim, que as 
ocupações de uso misto (residencial e comercial) já existem no bairro. Outras 02 pessoas responderam que este tipo de ocupação não 
existe no bairro e, portanto, o empreendimento poderá descaracterizar a região. E outra pessoa não respondeu à questão. 

Também foi perguntado se as pessoas acham que o empreendimento pode ou não contribuir para a valorização geral do bairro. 
Quase todos os entrevistados, exceto uma pessoa, disseram que sim, que o empreendimento possivelmente contribuirá para a 
valorização regional. E uma única pessoa disse que a situação é indiferente, que o empreendimento não possui potencial para 
valorizar e nem desvalorizar a região. A Figura 39 mostra a distribuição das opiniões. 

 

 

Figura 39 – Valorização da região pelo empreendimento 

 

E para deixar claro a aceitação das pessoas em relação ao empreendimento, foram feitas duas perguntas finais, se elas pensam que o 
empreendimento será bom ou ruim para a região e se são a favor ou contra a implantação e operação do empreendimento. Todos os 
18 entrevistados responderam, sem dúvidas, que o empreendimento será bom para a região e que, portanto, todos são a favor da 
proposta do empreendimento.  
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5.5 – ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINACEIRA DO EMPREENDIMENTO  

Este estudo foi elaborado pelos técnicos Adão Firmino Costa - CRECI 25.080 MG e Fabio Garcés Gonçalves da Silva - CREA: 142406/D. 

5.5.1. Descrição do Produto 

 

Tipo de Unidade 
Área Privativa 

Principal 
Área Privativa 
Acessória 

Garagem 
Preço de Venda 

do m2 
Preço da Unidade No de Unidades 

RESIDENCIAL 67,20M²   R$ 4.700,00 R$ 315.840,00 120 

 

5.5.2. Terreno 

Área total (m2): 1.200,00 

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

Custo total do terreno (R$): 9.600.000,00 

Valor do terreno conforme IPTU (R$): 2.319.830,40  

5.5.3. Custo de construção 

Área Equivalente (m2): 12.426.51 

Padrão de construção: NORMAL 

Custo unitário básico (R$): 1.217.36 – Tabela Sinduscon/MG 

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

Custo total (R$): 20.422.173,89 

Tempo de obra: 36 MESES 

5.5.4. Indicadores Financeiros 

Receitas (VGV): R$37.900.800 

Despesas: R$30.022.173,89 

Lucro líquido: R$7.878.626,11 

Taxa interna de retorno: 26,24% 

Valor Venal por unidade – valor de mercado atual - R$ 320.000,00 
 

6 - IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO NO TERRENO E NA VIZINHANÇA 
Identificar e descrever possíveis impactos provocados pelo empreendimento que resultem em alterações das características: de densidade 
populacional, da demanda de utilização dos equipamentos urbanos e comunitários, das características de uso e ocupação do solo da 
geração de tráfego e da demanda por transporte público, das condições de ventilação e iluminação, da paisagem urbana e do patrimônio 
natural e cultural da vizinhança.  

Relacionar este item com o resultado obtido na pesquisa de opinião solicitada no item 5.4 deste roteiro, descrever o impacto (positivo ou 
negativo) e as medidas propostas para assegurar a qualidade urbana das áreas de influência do empreendimento. 
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De acordo com as pesquisas realizadas, percebe-se que a continuidade da implantação do empreendimento, irá contribuir para a estética 
urbana da região, além de atrair pessoas para o comércio da região, que sofre com a atual crise econômica do país. 

A movimentação de pessoas e a conclusão da edificação são fatores positivos desta Operação Urbana Simplificada. 

As entrevistas apontaram também a insatisfação com a segurança, principalmente da Praça Raul Soares, que além de ser um marco 
simbólico da região central, não traz benefícios para os moradores e comerciantes que receiam de passar por ela. 

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. 

6.1 (   ) alterações na qualidade urbanística ou ambiental da vizinhança 

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

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

Abordar minimamente os seguintes aspectos para a análise: 

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

Nas áreas de influência do empreendimento as tipologias de uso e ocupação predominantes são de edifícios mistos – 
residenciais e comerciais com mais de 06 pavimentos, tal como é o empreendimento proposto neste estudo. Logo, aponta-
se que o empreendimento está conforme as demais ocupações das áreas de influência, não provocando impactos no uso e 
ocupação do solo. 

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

As áreas de influência são ocupadas predominantemente por edifícios verticais e altos, que já comprometem a iluminação e 
ventilação na vizinhança. O empreendimento proposto não vai impactar neste aspecto. 

c. Paisagem urbana e ambiência resultantes; 

O empreendimento está de acordo com as demais ocupações das áreas de influência, não provocando alterações na 
paisagem urbana e na ambiência. 

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

O empreendimento não possui potencial para alterar os referenciais urbanos, marcos simbólicos e elementos integrantes do 
patrimônio natural e cultural. 

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

O empreendimento não possui potencial para atrair novos empreendimentos para a área central. 

f. Poluição sonora; 

Nas áreas de influência, a principal fonte sonora é a provocada pelo trânsito de veículos, que é intenso e constante. O 
empreendimento não possui potencial para gerar ruído capaz de ser percebido em meio ao ruído já existente na região. 

g. Poluição atmosférica; 

O empreendimento não prevê atividades causadoras de emissão atmosférica. Portanto, não haverá impacto na qualidade do 
ar. 

h. Risco de contaminação de águas subterrâneas ou superficiais; 

O empreendimento não prevê interferências em recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. Não haverá impacto de 
contaminação de águas. 

i. Área permeável; 

O empreendimento não irá alterar a área permeável em terreno natural, pois a projeção das torres já está consolidada no 
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terreno. 

j. Supressão de vegetação; 

Não há no terreno do empreendimento espécimes arbóreos. Portanto, não haverá necessidade de supressão de vegetação. 

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

Não há outros impactos. 

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

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

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

 

O empreendimento se localiza no setor censitário 310620005620282. Este setor registrou no Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010) 287 
residentes e 159 domicílios particulares permanentes. Considerando esses dados, a taxa de ocupação, calculada pela razão do número de 
residentes pelo número de domicílios, é de 1,8 habitante por domicílio. 

O empreendimento prevê 120 unidades residenciais. Considerando a taxa de ocupação do setor censitário de localização, são estimados 
mais 216 moradores a serem atraídos pelo empreendimento. 

Esse acréscimo corresponde a 30% do total de residentes no setor censitário de análise, considerando a interferência provocada pelo 
empreendimento. 

Entretanto, o bairro Barro Preto e toda a área central de Belo Horizonte possui estrutura de serviços e de equipamentos urbanos suficiente 
para atender demanda extra. Por se tratar de uma área com elevado e constante fluxo de população flutuante, a estrutura de serviços e de 
equipamentos é estimada para atender além da população residente. Contudo, estima-se que o adensamento populacional provocado pelo 
empreendimento será absorvido sem ocorrência de conflitos urbanos ou sociais. 

6. 3 (     ) alterações na demanda de utilização dos equipamentos públicos e  comunitários e áreas de lazer 

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

Os serviços públicos não serão comprometidos com o adensamento populacional a ser provocado pelo empreendimento. Como 
apresentado no item anterior, a região central, por receber constante e intenso fluxo de população flutuante, possui serviços e 
equipamentos urbanos suficientes para atender além dos residentes, podendo assim, absorver os novos moradores, sem comprometimento 
dos serviços públicos. 

6. 4 (     ) 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: 

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

Não será necessário, pois o estacionamento irá absorver a demanda do uso residencial. 

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

No empreendimento não há vaga para carga e descarga interna, porém nas proximidades do empreendimento há vagas locadas nas 
vias públicas que atendem á demanda atual.  

(     ) Obstaculização de vias públicas; 

Não haverá, até porque o uso residencial terá 74 vagas residenciais, os veículos sairão em períodos espaçados. 

(     ) Comprometimento de vias e interseções; 
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Não haverá, as vias e interseções absorvem tranquilamente a demanda futura do empreendimento. 

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

Não haverá. As calçadas são largas, distribuindo os fluxos de pedestres e ciclistas. Não há ciclovias nas proximidades do 
empreendimento. 

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

Não haverá. A oferta de transporte coletivo na região absorve tranquilamente a demanda futura. 

(     ) Outros (especificar): 

6.5 (     ) outros impactos positivos e negativos 

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

 

7 – CONTRAPARTIDAS SUGERIDAS 
O empreendedor concorda com a proposta sugerida pela SMAPU/PBH de repassar 10 unidades residenciais usadas, fora do local 
estudado objeto da OPUS, sem vagas de garagem, com aproximadamente 50 m², padrão popular. 
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9 - ANEXOS 
 

ANEXO 01 – Projeto Arquitetônico. 
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ANEXO 02 – Memorial Descritivo. 
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ANEXO 03 – Memória de áreas. 
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ANEXO 04 – Folder + roteiro pesquisas + lista dos entrevistados. 


