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Parte I
Introdução
Este documento apresenta a identificação, a sistematização, a descrição
e a análise dos impactos negativos e positivos que poderão ocorrer em
decorrência da implementação do Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha - ou Plano Centro-Lagoinha. A argumentação é dividida
em quatro partes incluindo, respectivamente, esta introdução; a Matriz de
Impactos e o Prognóstico do Plano Centro Lagoinha que integram o seu
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); e, por último, as considerações
finais.
A avaliação dos possíveis impactos decorrentes da execução das
intervenções e dos investimentos estabelecidos no Plano Centro
Lagoinha e a definição das medidas mitigadoras e compensatórias referentes aos impactos negativos - e das medidas potencializadoras
- referentes aos impactos positivos - foram realizadas tendo como
referência territorial a área abrangida pelo Plano e as suas áreas de
influência direta e indireta, conforme descrito a seguir.
Alcance dos impactos e áreas de influência
A extensão e a multiplicidade de elementos e propostas do Plano fazem
com que a área de abrangência de seus impactos seja de difícil definição.
De fato, para cada ação ou instrumento específico proposto, os impactos
serão percebidos em escalas diferentes.
Este estudo considera os impactos em duas escalas. Primeiro, foi avaliada
a área abrangida pelo Plano, correspondente àquela onde as intervenções
e os investimentos serão executados e, por consequência, onde os
impactos de todas as ações previstas serão percebidos.
Na sequência, foi considerado que os impactos de diversas ações
estabelecidas no Plano podem ultrapassar os limites da área por ele
abrangida. Para esses casos, foram avaliadas as áreas imediatamente
lindeiras ao perímetro do Plano, identificadas como Área de Influência
Direta - AID.
Na AID, foram contemplados os 23 bairros dispostos no interior ou no
entorno imediato da área abrangida pelo Plano, tendo sido considerados
todos os bairros com alguma porção a até 400m do perímetro. Esses
bairros têm em conjunto uma área de 19,3 km² e abrigavam, em 2010,
182.714 habitantes. A tabela a seguir apresenta os bairros da AID, suas
áreas e populações respectivas.
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Fotografia 01: Motel Butterfly,
Bairro Lagoinha. Fonte: Medium
Bairro Lagoinha.

Bairro
Aparecida
Barro Preto
Bom Jesus
Bonfim
Cachoeirinha
Caiçaras
Canadá
Carlos Prates
Centro
Colégio Batista
Concórdia
Floresta
Lagoinha
Lourdes
Nova Esperança
Pedreira Prado Lopes
Prado
Santo Agostinho
Santo André
São Cristóvão
São Francisco das Chagas
Senhor dos Passos
Tiradentes
Total

Área (km²)
0,914
1,094
0,275
0,879
1,296
2,246
0,092
1,896
1,952
0,777
0,915
1,096
0,557
1,258
0,443
0,155
1,584
0,83
0,608
0,311
0,029
0,125
0,045
19,377

População (2010)
9.830
6.154
3.615
4.448
9.209
13.150
492
15.285
16.244
10.167
10.693
11.841
3.873
18.905
4.426
4.453
13.800
9.881
7.411
2.981
1.346
2.849
1.661
182.714

Tabela 01: Bairros da área
de influência direta. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Dados: SUPLAN/SMPU e Censo
Demográfico/IBGE, 2010.

Para a determinação da Área de Influência Indireta - AII, onde as ações
previstas no Plano poderão apresentar impactos e efeitos indiretos,
menos significativos que aqueles que serão sentidos e observados na AID,
considerou-se sua posição central e estratégica no tecido urbano e no
sistema de transporte da cidade. Assim, ainda que indiretamente, avaliase que a implementação do Plano terá efeitos em um território bem
mais extenso. De fato, a execução das intervenções e dos investimentos
estabelecidos no Plano pode influenciar, ainda que indiretamente, todo
o município de Belo Horizonte - tendo em vista que a área abrangida
pelo Plano se configura como ponto nodal, por onde passam linhas de
transporte coletivo que atendem todas as regiões da cidade, bem como
ponto de articulação das vias radiais do sistema viário principal arterial.
Sendo assim, definiu-se como AII a totalidade do território do município
de Belo Horizonte.

0
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N

Figura 01: Bairros da área de
influência direta. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020.
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Parte II
Matriz de Impactos
01. Notas iniciais e metodológicas
Esta Matriz de Impactos tem como objetivo sistematizar e descrever os
potenciais impactos decorrentes da proposta de Qualificação Urbanística
para a região da Lagoinha e para a porção Norte da área central da cidade,
por meio da Operação Urbana Consorciada (OUC) Centro-Lagoinha e
suas implicações. A metodologia consiste no levantamento desses
impactos e na identificação de seus respectivos fatores geradores. A
sistematização consiste na classificação com relação à sua classe
(positivo ou negativo), abrangência, duração e relevância. Também são
apontadas medidas compensatórias e mitigadoras, para os impactos
negativos, ou potencializadoras, para os positivos, indicando de que
forma essas medidas estão contempladas pela OUC, quando estiverem.
Este documento é parte integrante do Estudo de Impacto de Vizinhança
da OUC e considera as diretrizes e propostas do respectivo Plano de
Qualificação Urbanística.
Um dos princípios que norteiam a OUC, transversal aos vários temas
analisados, é a redução dos impactos. Seu objetivo é que todos os
impactos negativos produzidos a partir de ações da Operação sejam
dirimidos por meio de ações concretas. Ainda que inicialmente não se
consiga neutralizar os impactos, esse é um objetivo que deve sempre
estar em vista e deverá ser perseguido progressivamente. Pretende-se
tratar as externalidades negativas geradas com a OUC, evitando que
custos sociais, urbanos, ambientais ou financeiros sejam imputados
tanto à área de abrangência da Operação quanto a outras do município.
Medidas de mitigação e compensação dos impactos negativos devem ser
contempladas, assim como formas de potencializar impactos positivos.
Desse modo, a OUC pretende ser uma área que se autorregula e que tende
ao equilíbrio de maneira sustentável.
Desta forma, a metodologia adotada visa a reconhecer os impactos
decorrentes das diversas intervenções componentes da OUC, que
constituem potenciais causadoras de alterações ambientais e urbanas,
identificando, qualificando e quantificando, quando possível, estes
impactos.
Para tanto, propõe-se a seguinte estrutura lógica das análises
desenvolvidas:
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Fotografia 02: Complexo da
Lagoinha. Fonte: BH uma
foto por dia.

• Aspecto analisado referente a cada impacto integrado por focos
distintos;
• Indicação dos impactos;
• Fatores geradores de potenciais impactos;
• Classificação de acordo com atributos de avaliação;
• Medidas propostas; e
• Indicação da forma de atendimento às medidas propostas.

Os fatores geradores de impactos referem-se às ações que integram
o processo de reestruturação da área da Operação Urbana visando
a consecução de seus objetivos. Após a sistematização dos fatores
geradores de cada impacto, avalia-se de acordo com atributos
apresentados no texto a seguir descrevendo-os e mensurando-os por
meio de indicadores quando possível. É importante observar que um
mesmo impacto pode ser resultante de mais de um fator gerador, assim
como um mesmo fator pode gerar mais de um impacto. A matriz que
apresenta os impactos tem seu foco principal nestes e não nos fatores
geradores.

duração (relevância = abrangência + duração). Assim, um impacto que
tenha abrangência pontual e duração temporária somaria 2 pontos e seria,
portanto, de baixa relevância, conforme tabela a seguir:
Quadro 01: Pontuação da
classificação dos impactos.
Elaboração: SUPLAN/SMPU, 2021.

Os atributos utilizados para classificar os impactos e utilizados no
presente estudo são:

Abrangência

Duração

Relevância

Pontual (1 ponto)

Temporário (1 ponto)

Baixa (2 a 3 pontos)

Local (2 pontos)

Recorrente (2 pontos)

Média (4 pontos)

Municipal (3 pontos)

Permanente (3 pontos)

Alta (5 a 6 pontos)

Também são descritas as medidas possíveis de mitigar e/ou compensar
os impactos negativos ou potencializar os positivos.

I. Natureza
• Positivo: impacto cujos efeitos constituem benefícios para melhoria da
qualidade urbana e/ou ambiental de um ou mais aspectos ambientais
considerados;
• Negativo: impacto cujos efeitos se traduzem em prejuízo à qualidade
urbana e/ou ambiental de um ou mais aspectos ambientais considerados.

• Medidas Mitigadoras: compreendem as ações e atividades propostas
cuja finalidade é eliminar ou atenuar os impactos negativos;
• Medidas Compensatórias: compreendem as ações e atividades
propostas cuja finalidade é compensar os impactos negativos quando não
puderem ser totalmente eliminados;
• Medidas Potencializadoras: compreendem as ações e atividades
propostas para otimizar ou ampliar os efeitos dos impactos positivos.

II. Abrangência
• Pontual: impacto cujos efeitos se manifestam apenas onde foram
gerados;
• Local: impacto cujos efeitos se manifestam na área da OUC;
Municipal: impacto cujos efeitos se estendem para a área do município.

Outra classificação é quanto à forma de atendimento dessas medidas:
• Atendimento pela OUC: compreende as medidas já incluídas no Plano
Urbanístico da OUC, com previsão de aplicação direta;
• Atendimento externo à OUC: compreende as medidas que devem ser
aplicadas através de ações ou atividades fora do âmbito da OUC; em geral,
são medidas já previstas em políticas e ações da Administração Municipal
que deverão ser aplicadas na região.

III. Duração
• Temporário: impacto cujos efeitos se manifestam em um intervalo de
tempo limitado e conhecido, que pode ser cessado com a eliminação de
sua causa geradora;
• Recorrente: impacto cujos efeitos voltam a ocorrer depois de já terem
ocorrido anteriormente;
• Permanente: impacto cujos efeitos se estendem mesmo cessando a
causa geradora.

Assim sendo, são identificados e analisados a seguir os impactos do
empreendimento que podem influenciar na implantação e evolução da
OUC em análise.

02. Matriz de Impactos

IV. Relevância

A matriz a seguir identifica e detalha os impactos levantados por cada
aspecto analisado da OUC, bem como sua forma de atendimento.

Atributo final que busca qualificar o impacto de acordo com sua avaliação
geral, sendo resultado das classificações anteriores:
• Alta: impacto que altera de forma significativa as características de um
determinado aspecto, podendo comprometer a qualidade do ambiente;
• Média: impacto que altera de forma mediana um determinado aspecto
e/ou podendo comprometer parcialmente a qualidade do ambiente;
• Baixa: impacto que pouco altera um determinado aspecto, sendo seus
efeitos sobre a qualidade do ambiente considerados inexpressivos.
A classificação do impacto quanto à sua relevância corresponde ao
somatório dos pontos atribuídos às classificações de abrangência e
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Uso e ocupação do solo
Classificação
Impacto
Aumento do adensamento
construtivo

Medidas

Ação/fator gerador
Maior permissividade dos índices
e parâmetros de ocupação e uso
do solo

Natureza

Abrangência

Duração

Relevância

Tipo

Descrição

Positivo

Municipal

Permanente

Alta

Potencializadora

Flexibilização de parâmetros urbanísticos
relacionados ao adensamento construtivo e
populacional

Forma de
atendimento
Pela OUC

Exigência de um mínimo de unidades residenciais
em edifícios de uso misto
Negativo

Municipal

Permanente

Alta

Mitigadora

Investimento em infraestrutura com recursos da
Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)

Pela OUC

Definição de estoque de potencial construtivo
limitado à capacidade de suporte da infraestrutura
Definição de parâmetros especiais que garantam
melhor relação entre os espaços públicos e
privados
Aumento da ocupação de lotes
vagos e subutilizados

Maior permissividade dos índices
e parâmetros de ocupação e uso
do solo

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Maior permissividade dos índices
e parâmetros de ocupação e uso
do solo

Pela OUC

Flexibilização de parâmetros urbanísticos
relacionados ao adensamento construtivo e
populacional

Aplicação do Parcelamento,
Edificação ou Uso Compulsórios
(PEUC) e do IPTU Progressivo
Renovação das edificações e
alteração da paisagem urbana

Ampliação da exigência do CA mínimo

Possibilidade de conversão de área de vagas de
estacionamento em área de unidades residenciais
Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Exigência de CA mínimo e CA máximo maiores
do que os do Plano Diretor

Pela OUC

Flexibilização da exigência de quota de terreno
por unidade habitacional

Aplicação do Parcelamento,
Edificação ou Uso Compulsórios
(PEUC) e do IPTU Progressivo

Adoção de parâmetros especiais que garantam
melhor relação entre os espaços públicos e
privados
Negativo

Local

Permanente

Alta

Mitigadora

Restauro de imóveis com proteção cultural
Respeito às diretrizes do Conselho Deliberativo
do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte e às
limitações associadas às Áreas de Diretrizes
Especiais (ADEs)
Flexibilização de afastamentos frontais mínimos
para adequação à morfologia urbana
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Pela OUC e
externo à OUC

Ampliação e melhoria dos
espaços livres de uso coletivo,
público ou privados-coletivos

Supressão de afastamento
frontal em quadras com alta
concentração de imóveis
renováveis para criação de áreas
internas livres

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Expansão do Programa “Adote o Verde”

Pela OUC e
externo à OUC

Utilização dos baixios de viadutos
Construção e gestão de banheiros públicos

Integração dos espaços públicos
junto ao complexo viário da
Lagoinha

Incentivo ao comércio tradicional e feiras

Requalificação de vias e praças
existentes
Adequação à morfologia urbana
Flexibilização do afastamento
de interesse coletivo ou de valor
frontal mínimo em função do
histórico-cultural
grau de consolidação dos imóveis
adjacentes

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Elaboração de projetos que qualifiquem as áreas
sob proteção cultural

Pela OUC

Elaboração de Projeto de Educação Patrimonial

Possibilidade de aprovação
de empreendimento único em
terrenos não contíguos, com
concentração de potencial
construtivo em um deles,
conjugada à preservação de
edificação de interesse cultural
em outro
Otimização da demanda sobre
os sistemas de infraestrutura
urbana e de transporte coletivo
existentes

Aumento da densidade
populacional e construtiva

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Utilização da Unidade de Vizinhança Qualificada
como estratégia para a localização de novos
equipamentos e infraestrutura de transporte
Investimentos em infraestrutura, equipamentos de
uso público, parques, praças e espaços de lazer
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Pela OUC e
externo à OUC

Socioeconômico
Classificação
Impacto
Aumento do adensamento
populacional

Medidas

Ação/fator gerador
Maior permissividade dos
índices e parâmetros de
ocupação e uso do solo
Investimentos em infraestrutura,
equipamentos de uso público,
parques, praças e espaços de
lazer

Natureza

Abrangência

Duração

Relevância

Tipo

Descrição

Positivo

Municipal

Permanente

Alta

Potencializadora

Exigência de um mínimo de unidades residenciais
em edifícios de uso misto

Forma de
atendimento
Pela OUC

Exigência de demonstração do cumprimento das
especificações de desempenho (NBR 15.575))
Negativo

Municipal

Permanente

Alta

Mitigadora

Definição de estoque de potencial construtivo,
limitado à capacidade de suporte da infraestrutura

Pela OUC

Incremento da infraestrutura local de modo a
aumentar a capacidade de suporte das áreas que
receberão maior adensamento populacional

Aumento e diversificação de
comércio e serviços

Isenção da exigência do número mínimo de vagas
Possibilidade de conversão de área de vagas de
estacionamento em área de unidades residenciais
Compensatória

Melhoria da acessibilidade e de espaços públicos
em vilas e favelas

Pela OUC

Exigência de espaços de fruição pública em
empreendimentos de maior porte
Geração de novos postos de
trabalho

Obras de infraestrutura,
urbanização e implementação
de empreendimentos privados

Positivo

Desenvolvimento de novas
centralidades
Valorização dos imóveis

Municipal

Temporário

Média

Municipal

Permanente

Alta

Maior permissividade dos
índices e parâmetros de
ocupação e uso do solo

Positivo

Local

Permanente

Alta

Investimentos em
infraestrutura, equipamentos de
uso público, parques, praças e
espaços de lazer

Negativo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Implementar ou estabelecer parcerias para
projetos de inclusão social e produtiva,
qualificação profissional, geração de
emprego e renda, formação de centros de
capacitação, desenvolvimento de negócios e
empreendedorismo

Pela OUC e
externo à OUC

Potencializadora

Atualização dos valores de m² de terreno sobre os
quais será calculada a OODC, gerando aumentos
progressivos na arrecadação

Pela OUC

Compensatória Elaboração de Plano de investimentos da OUC com
recursos decorrentes da captura da valorização
imobiliária
Adoção e fortalecimento de políticas para evitar a
expulsão das populações de renda mais baixa, tais
como locação social e políticas de capacitação e
geração de emprego e renda
Monitoramento da renovação de empreendimentos
e dos valores dos imóveis para aluguel e venda
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Pela OUC e
externo à OUC

Desvalorização dos imóveis

Produção de conjuntos
habitacionais de interesse social
ou grandes empreendimentos
imobiliários

Negativo

Local

Permanente

Alta

Mitigadora

Elaboração de Plano de investimentos que
considere recursos decorrentes da captura da
valorização dos imóveis

Pela OUC

Delimitação de cronograma de obras junto dos
comerciantes afetados

Obras de infraestrutura com
impactos locais na paisagem e
acessibilidade do imóvel

Definição de parâmetros especiais que garantam
melhor relação entre os espaços públicos e
privados
Incentivos a tipologias diferenciadas de conjuntos
habitacionais, com menor impacto ambiental

Maior atratividade para
empreendimentos comerciais
e eventual substituição de
empreendimentos na área

Maior adensamento
populacional

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Maior permissividade dos índices
e parâmetros de ocupação e uso
do solo
Investimentos em
infraestrutura, equipamentos de
uso público, parques, praças e
espaços de lazer

Implementação de melhorias de acesso e
acessibilidade, arborização e mobiliário urbano nas
áreas destinadas à implantação de centralidades

Pela OUC

Definição e cumprimento de cronograma e
hierarquização de intervenções em função da
capacidade de induzir outras transformações
previstas no Plano Urbanístico
Negativo

Local

Permanente

Desenvolvimento de novas
centralidades

Alta

Mitigadora

Estudo e proposição de incentivos que favoreçam a
permanência de atividades tradicionais, comércios
e serviços locais e/ou de pequeno porte
Delimitação de cronograma de obras junto aos
comerciantes afetados
Monitoramento da renovação de empreendimentos
e dos valores dos imóveis para aluguel e venda
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Pela OUC

Política habitacional
Classificação
Impacto
Aumento do valor de aluguéis
e do déficit habitacional
referente ao comprometimento
de mais de 30% da renda
familiar com aluguel

Medidas

Ação/fator gerador
Valorização dos imóveis

Natureza

Abrangência

Duração

Relevância

Tipo

Descrição

Negativo

Local

Permanente

Alta

Mitigadora

Produção habitacional pública

Forma de
atendimento
Pela OUC e
externo à OUC

Produção habitacional em parceria com a
iniciativa privada por meio de Convênio Urbanístico
em terrenos públicos e privados
Produção habitacional em parceria com a
sociedade civil organizada

Gentrificação (expulsão das
populações de renda mais baixa)
de tipo residencial e comercial

Valorização dos imóveis

Negativo

Local

Permanente

Alta

Mitigadora

Estudo e proposição de incentivos que favoreçam
a permanência de atividades tradicionais,
comércios e serviços locais e/ou de pequeno porte

Pela OUC e
externo à OUC

Estudo e proposição de incentivos que favoreçam
a aquisição do primeiro imóvel.
Delimitação de cronograma de obras junto aos
comerciantes afetados
Produção de unidades não residenciais pelo Poder
Público
Parcerias para a oferta de cursos de capacitação
profissional
Incentivo às atividades e estabelecimentos com
identificação cultural com a região
Monitoramento da renovação de empreendimentos
e dos valores dos imóveis para aluguel e venda
Implantação de equipamentos públicos básicos de
educação, lazer e assistência social

Reassentamento de famílias

Obras a serem implantadas
na área da OUC que envolvam
remoções

Negativo

Local

Recorrente

Média

Compensatória

Investimento em vilas e favelas, se acordo com
as orientações da PMH e as diretrizes dos Plano
Globais Específicos

Pela OUC

Mitigadora

Produção habitacional pública

Pela OUC e
externo à OUC

Produção habitacional em parceria com a iniciativa
privada por meio de Convênio Urbanístico em
terrenos públicos e privados
Produção habitacional em parceria com a
sociedade civil organizada
12

Pressão imobiliária em vilas
e favelas e loteamentos
irregulares existentes

Valorização dos imóveis

Negativo

Local

Recorrente

Média

Compensatória

Outorga de permissão de uso ou de concessão de
direito real de uso em terrenos públicos

Pela OUC

Mitigadora

Manutenção das proteções vigentes para as áreas
de ZEIS e AEIS

Pela OUC e
externo à OUC

Promoção de regularização fundiária de
assentamentos precários e melhoria das
condições habitacionais
Realização dos reassentamentos necessários
dentro do perímetro da OUC
Implantação de habitação de
interesse social em áreas com
predominância de população de
renda média

Unidades de Aluguel Social
para famílias de 0 a 10 SM, com
subsídio cruzado

Positivo

Local

Recorrente
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Média

Potencializadora

Adoção de tipologias habitacionais diversificadas
dos padrões adotados atualmente pela diversidade
de demandas e dimensionamentos devido à
localização mais central

Pela OUC

Patrimônio cultural, paisagem e marcos visuais
Impacto

Ação/fator gerador

Classificação
Natureza

Pressão imobiliária sobre os
conjuntos urbanos e bens
tombados

Maior permissividade dos
índices e parâmetros de
ocupação e uso do solo

Negativo

Medidas
Abrangência
Local

Duração
Permanente

Relevância
Alta

Tipo

Descrição

Forma de
atendimento

Mitigadora

Incentivo ao restauro de imóveis a partir de
instrumentos urbanísticos como o TDC

Pela OUC

Compensatória

Destinação de recursos da OUC para políticas de
restauração de bens imóveis

Pela OUC e
externo à OUC

Aumento da atratividade de
novos empreendimentos

Elaboração e implantação de projetos que
qualifiquem as áreas protegidas
Priorização de investimento na reforma dos
centros culturais, imóveis tombados e pontos
simbólicos
Elaboração de Projeto de Educação Patrimonial
Pressão sobre as áreas de
interesse cultural ainda não
protegidas

Maior permissividade dos índices
e parâmetros de ocupação e uso
do solo

Negativo

Local

Permanente

Alta

Compensatória

Destinação de recursos da OUC para políticas de
restauração de bens imóveis

Pela OUC e
externo à OUC

Elaboração e implantação de projetos que
qualifiquem as áreas protegidas

Aumento da atratividade de
novos empreendimentos

Priorização de investimento na reforma dos
centros culturais, imóveis tombados e pontos
simbólicos
Realização de projetos de Educação Patrimonial
Valorização dos conjuntos
protegidos

Investimentos em patrimônio
cultural

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Destinação de recursos da OUC para políticas de
restauração de bens imóveis

Pela OUC e
externo à OUC

Elaboração e implantação de projetos que
qualifiquem as áreas protegidas
Política de priorização de investimento na reforma
dos centros culturais, imóveis tombados e pontos
simbólicos
Elaboração de Projeto de Educação Patrimonial
Valorização do patrimônio
imaterial

Investimentos em programas
e estudos sobre a região da
Lagoinha

Positivo

Municipal

Permanente
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Alta

Potencializadora

Adoção do Relatório da CARTOGRAFIA CULTURAL
Pela OUC e
DA REGIÃO DA LAGOINHA para definir, em parceria externo à OUC
com o CDPCM, investimentos e incentivos às
atividades culturais listadas no documento

Obstrução de visadas

Maior permissividade dos
índices e parâmetros de
ocupação e uso do solo

Negativo

Local

Permanente

Alta

Compensatória

Priorização de investimento na reforma dos
centros de cultura, imóveis tombados e pontos
simbólicos

Pela OUC

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Criação de equipamentos urbanos referenciais
como indutores da transformação local

Pela OUC

Maior adensamento construtivo
Elevação do potencial
altimétrico
Criação de novos marcos visuais

Maior permissividade dos
índices e parâmetros de
ocupação e uso do solo

Priorização de investimento na reforma dos
centros culturais, imóveis tombados e pontos
simbólicos

Maior adensamento construtivo
Elevação do potencial
altimétrico
Investimentos em
infraestrutura, equipamentos de
uso público, parques, praças e
espaços de lazer
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Equipamentos de uso público
Classificação
Impacto
Aumento da demanda por
equipamentos públicos
urbanos e comunitários

Medidas

Ação/fator gerador
Maior adensamento
populacional

Natureza

Abrangência

Duração

Relevância

Tipo

Descrição

Forma de
atendimento

Negativo

Local

Permanente

Alta

Mitigadora

Ampliação de equipamentos comunitários
conjugados ou não com EHIS

Pela OUC e
externo à OUC

Política de Habitação de
Interesse Social

Ampliação de espaços públicos e áreas verdes
Monitoramento do adensamento populacional e da
capacidade de atendimento dos equipamentos

Descentralização da demanda
de equipamentos públicos
associados a políticas sociais
específicas

Maior adensamento populacional
nos corredores viários e em
áreas de centralidade

Negativo

Local

Permanente

Alta

Mitigadora

Política de Habitação de
Interesse Social

Utilização da Unidade de Vizinhança Qualificada
como estratégia para localização de novos
equipamentos

Pela OUC

Ampliação de espaços públicos e áreas verdes
Ampliação de equipamentos comunitários
conjugados ou não com EHIS
Monitoramento do adensamento populacional e da
capacidade de atendimento dos equipamentos
Implantação de espaços de convivência e lazer

Melhoria da distribuição
territorial e otimização do uso
dos equipamentos urbanos e
comunitários

Maior adensamento populacional
acompanhado da implantação de
novos equipamentos públicos

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Maior adensamento populacional

Pela OUC

Requalificação de calçadas, melhoria e
implantação de passarelas e implantação de novos
eixos para pedestres

Utilização da Unidade de
Vizinhança Qualificada como
estratégia para localização de
novos equipamentos
Maior atratividade de pessoas e
uso do logradouro público

Monitoramento do adensamento populacional e da
capacidade de atendimento dos equipamentos

Positivo

Local

Permanente

Desenvolvimento de novas
centralidades com comércio e
serviços

Alta

Potencializadora

Fomento às centralidades, potencializando as
características locais nos bairros e a dinamização
das atividades nos principais eixos viários e área
central
Construção e gestão de novos banheiros públicos
nos equipamentos previstos na OUC

Ampliação e implantação de
equipamentos comunitários

Requalificação de calçadas, melhoria e
implantação de passarelas e implantação de novos
eixos para pedestres
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Pela OUC

Meio ambiente
Classificação
Impacto
Agravamento de processos
erosivos

Medidas

Ação/fator gerador
Obras de engenharia com
serviços de escavação,
terraplenagem e aterramento

Natureza

Abrangência

Duração

Relevância

Tipo

Descrição

Negativo

Pontual

Temporário

Baixa

Mitigadora

Manejo das águas pluviais com medidas de
infiltração, retenção, detenção e dissipação
de energia a fim de prevenir o surgimento de
processos erosivos

Forma de
atendimento
Pela OUC e
externo à OUC

Contenção dos sedimentos carreados pelo
escoamento superficial da água
Compactação de solos em áreas
permeáveis

Obras de engenharia com
serviços de escavação,
terraplenagem e aterramento

Negativo

Pontual

Permanente

Média

Compensatória

Ampliação de áreas permeáveis

Pela OUC e
externo à OUC

Aumento da permeabilidade
do solo

Modificação dos índices e
parâmetros de ocupação e uso
do solo

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Ampliação de taxa de permeabilidade exigida
em lotes

Pela OUC e
externo à OUC

Emprego de estruturas vegetadas de infiltração
e/ou armazenamento da água, como Jardins de
Chuva, Biovaletas, Telhados Verdes e Arvoredos

Emprego de soluções baseadas
na natureza para a drenagem
urbana
Diminuição do escoamento
superficial

Emprego de dispositivos de
drenagem para manejo das
águas pluviais urbanas

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Emprego de medidas de controle na fonte a fim de
restringir o lançamento de água pluvial no sistema
público de drenagem à vazão primitiva dos lotes

Pela OUC e
externo à OUC

Diversificar as soluções de manejo das águas
urbanas e estabelecer a complementaridade entre
dispositivos convencionais e sustentáveis em lotes
e logradouros públicos
Obstrução dos sistemas de
microdrenagem e assoreamento
de cursos d’água

Acúmulo de sedimentos e
resíduos sólidos

Negativo

Local

Recorrente

Média

Mitigadora

Obras de engenharia com serviços
de escavação, terraplenagem e
aterramento
Aumento do adensamento
construtivo e populacional

Degradação da qualidade
da água

Aumento do lançamento de
esgoto devido ao adensamento
populacional

Medidas de contenção de sedimentos a fim de
evitar o carreamento para a microdrenagem e
cursos d’água

Externo à OUC

Monitoramento, manutenção e limpeza do
sistema público de drenagem
Fiscalização e limpeza dos locais de deposição
clandestina de resíduos da construção civil e de
resíduos sólidos urbano
Negativo

Municipal

Permanente

Alta

Mitigadora

Incentivo ao armazenamento, tratamento e reúso
da água cinza em edificações
Emprego de dispositivos de drenagem com
funções de retenção e detenção das águas
provenientes do sistema viário

Infiltração de poluição difusa em
áreas permeáveis e carreamento
para cursos d’água
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Pela OUC e
externo à OUC

Manuseio de efluentes líquidos
poluentes em obras de
engenharia, capinas químicas e
plantios com uso de fertilizantes
Piora da qualidade do ar

Obras, escavações,
terraplenagem e aumento no
tráfego de veículos, caminhões e
máquinas pesadas

Restrição do manuseio de efluentes líquidos
poluentes em áreas permeáveis

Negativo

Local

Recorrente

Média

Mitigadora

Monitoramento e fiscalização do transporte de
sedimentos e a emissão de gases dos veículos nas
vias de circulação

Externo à OUC

Aspersão de água no pátio de circulação dos
maquinários, canteiro de obras e vias de acesso
Melhoria da qualidade do ar

Arborização de praças, vias e
espaços de uso público

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Estímulo à mobilidade ativa e
ao uso do transporte público
em detrimento ao transporte
privado individual
Melhoria do microclima:
atenuação das temperaturas
médias e aumento da umidade
relativa do ar

Integração dos espaços
públicos junto ao complexo
viário da Lagoinha

Plantio e manutenção de indivíduos arbóreos em
conexões verdes e espaços de uso coletivo

Pela OUC e
externo à OUC

Adequação das calçadas e travessias de pedestre
a fim de melhorar o caminhamento
Implantação de rede cicloviária, paraciclos e
bicicletários
Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Plantio e manutenção de indivíduos arbóreos em
conexões verdes e espaços de uso coletivo

Pela OUC

Incentivo à adoção de soluções baseadas na
natureza, como telhados verdes, jardins

Criação e expansão de áreas
verdes
Arborização de praças, vias e
quintais
Emprego de soluções
baseadas na natureza
Piora do microclima: aumento
das temperaturas médias e
diminuição da umidade relativa
do ar

Aumento do adensamento
construtivo

Negativo

Local

Permanente

Alta

Mitigadora

Incentivo a adoção de soluções baseadas na
natureza como telhados verdes, jardins verticais,
jardins de chuva e ampliação de áreas permeáveis

Pela OUC e
externo à OUC

Arborização de lotes e logradouros públicos
Aumento da emissão de gases
de efeito estufa

Tráfego de veículos, caminhões e
máquinas pesadas

Negativo

Municipal

Permanente

Aumento do adensamento
populacional

Alta

Compensatória

Monitoramento e fiscalização da emissão de
gases de efeito estufa oriundos dos maquinários
durante as obras de engenharia previstas na OUC
Fomento à mobilidade ativa por meio da
adequação de calçadas, travessias de pedestre,
implantação de ciclovias, paraciclos e
bicicletários
Arborização de lotes e logradouros públicos
Adoção de medidas de ecoeficiência em
edificações públicas e privadas
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Pela OUC e
externo à OUC

Aumento do nível de ruído

Obras, escavações,
terraplenagem e aumento no
tráfego de veículos, caminhões e
máquinas pesadas

Negativo

Local

Recorrente

Média

Mitigadora

Aumento do adensamento
construtivo e populacional
Modificação dos índices e
parâmetros de ocupação e uso
do solo

Pela OUC e
externo à OUC

Execução de obras em horário comercial nas áreas
residenciais ou mistas e em horário noturno na
áreas comerciais

Atração de pessoas e veículos

Interferência na ventilação
e iluminação das novas
edificações e das áreas vizinhas

Adoção de medidas preventivas de geração de
ruídos, inspeção e manutenção das máquinas,
veículos pesados e equipamentos

Incentivo à adoção de mecanismos construtivos
que favoreçam o conforto térmico e acústico
Negativo

Local

Permanente

Alta

Mitigadora

Adoção de parâmetros urbanísticos e construtivos
que proporcionem o conforto ambiental

Pela OUC

Incentivos para edificações sustentáveis e
ecoeficientes

Aumento do adensamento
construtivo

Implantação de iluminação de segundo nível,
com altura inferior à das copas das árvores, em
logradouros públicos
Eliminação de fragmentos
de vegetação e remoção de
indivíduos arbóreos

Obras viárias, de edificações,
escavações e terraplenagem

Negativo

Pontual

Permanente

Média

Aumento da cobertura vegetal e
da biodiversidade

Criação e expansão de áreas
verdes

Positivo

Local

Permanente

Alta

Compensatória Substituição dos indivíduos arbóreos com replantio
em praças, conexões verdes, áreas remanescentes
de obras viárias e demais logradouros públicos
Potencializadora

Arborização de praças, vias e
quintais

Integração dos espaços públicos do Complexo da
Lagoinha

Pela OUC

Pela OUC e
externo à OUC

Expansão e manutenção da arborização em praças,
vias, áreas de preservação permanente, áreas
remanescentes e degradadas

Manejo de espécies vegetais
protegidas por lei

Incentivo à adesão dos empreendedores ao
Programa “Adote o Verde”
Incentivo à adesão dos empreendedores às
estratégias de sustentabilidade e resiliência
Incentivo à conformação de mais áreas verdes de
uso público por meio dos novos empreendimentos

Expansão da Agricultura Urbana

Aumento da disposição de
resíduos sólidos

Estímulo às iniciativas da
sociedade civil com foco
em práticas de agricultura
urbana utilizando preceitos
agroecológicos

Positivo

Aumento do adensamento
construtivo e populacional

Negativo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Incentivo à criação de espaços produtivos da
agricultura urbana

Pela OUC e
externo à OUC

Incentivo à realização de feiras para
comercialização da produção local
Municipal

Permanente

Alta

Compensatória

Estímulo de compostagem em uma edificação ou
para um conjunto de edificações
Estímulo e parcerias com cooperativas de
catadores de lixo
Implantação de pontos de coleta seletiva em
logradouros públicos
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Pela OUC e
externo à OUC

Triagem dos resíduos da construção civil nos
canteiros de obras
Proliferação de vetores de
doenças

Disposição inadequada de
resíduos de obras

Negativo

Local

Recorrente

Média

Mitigadora

Aumento do adensamento
populacional

Disposição adequada de resíduos, conforme Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Pela OUC e
externo à OUC

Combate ao acúmulo de água parada em canteiros
de obras e edificações
Fiscalização e monitoramento de obras para
verificar a presença de resíduos inservíveis
Ampliação de medidas de controle de vetores de
doenças
Adoção de campanhas de educação urbana e
ambiental

Estabilização de encostas de
alta declividade

Proteção de Áreas de
Preservação Permanente de
declividade e tratamento de
encostas

Positivo

Pontual

Permanente

Média

Potencializadora

Manejo das águas pluviais prevenindo processo
erosivos

Pela OUC e
externo à OUC

Medidas preventivas durante escavações, como
realização de escoramentos, proteção de taludes
Revegetação de vertentes íngremes com espécies
adequadas à contenção de processos erosivos

Movimentos de massa
decorrente da acentuação de
processos erosivos

Obras de engenharia com
serviços de escavação,
terraplanagem e aterramento

Negativo

Pontual

Recorrente

Baixa

Mitigadora

Manejo das águas pluviais prevenindo processo
erosivos

Pela OUC e
externo à OUC

Adoção de medidas preventivas durante
escavações, como realização de escoramentos,
proteção de taludes
Revegetação de vertentes íngremes com espécies
adequadas à contenção de processos erosivos
Redução de alagamentos,
enxurradas e inundações

Utilização de técnicas e normas
sustentáveis nas edificações e
intervenções em logradouros
públicos

Positivo

Municipal

Permanente

Alta

Potencializadora

Ampliação das áreas permeáveis com a
consolidação da rede de áreas verdes

Pela OUC e
externo à OUC

Adoção de técnicas compensatórias de drenagem
nas edificações e intervenções de infiltração,
retenção e detenção das águas pluviais
Manutenção e limpeza periódica do sistema de
drenagem pluvial
Redimensionamento dos pontos de
estrangulamento da vazão da água

Acentuação de alagamentos,
enxurradas e inundações

Adensamento construtivo e
populacional

Negativo

Municipal

Permanente
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Alta

Mitigadora

Ampliação das áreas permeáveis com a
consolidação da rede de áreas verdes

Pela OUC e
externo à OUC

Adoção de técnicas compensatórias de drenagem
nas edificações e intervenções de infiltração,
retenção e detenção das águas pluviais
Manutenção e limpeza periódica do sistema de
drenagem pluvial
Redimensionamento dos pontos de
estrangulamento da vazão da água
Queda e rolamento de blocos

Obras, escavações,
terraplenagem e aumento no
tráfego de veículos, caminhões e
máquinas pesadas próximos às
pedreiras

Negativo

Pontual

Recorrente

Baixa

Mitigadora

Medidas preventivas como escoramento, proteção
ou retirada de blocos com risco de queda

Pela OUC e
externo à OUC

Monitoramento do risco geológico
Programa de recuperação de áreas degradadas
com foco nas pedreiras

Riscos de poluição do lençol
freático

Manuseio de efluentes líquidos
poluentes em áreas permeáveis,
em especial, nas calhas aluviais

Negativo

Municipal

Permanente

Alta

Mitigadora

Manuseio e retenção de efluentes líquidos
poluentes em áreas impermeáveis

Externo à OUC

Disposição adequada dos líquidos residuais e
embalagens de produtos tóxicos
Manutenção e monitoramento de caminhões,
veículos e maquinários pesados utilizados em
obras de engenharia
Requalificação de baixios de
viadutos

Utilização de espaços ociosos e
subutilizados

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Integração dos espaços públicos junto ao
complexo viário da Lagoinha

Pela OUC

Cessão de uso de espaços ociosos nos baixios dos
viadutos para iniciativa privada
Instalação de equipamentos públicos
Plantio de jardins verticais nas pilastras dos
viadutos
Recuperação ambiental das
pedreiras

Programa de recuperação de
áreas degradadas

Positivo

Pontual

Permanente

Média

Potencializadora

Contenção e monitoramento de riscos geológicos

Pela OUC

Paisagismo e instalação de mobiliário e
equipamentos urbanos de uso coletivo nos
mirantes

Implantação de mirantes

Revegetação do entorno das pedreiras
Melhoria da ambiência urbana
em espaços públicos

Requalificação urbana e
ambiental das praças existentes

Positivo

Local

Permanente

Alta

Potencializadora

Instalação de equipamentos e mobiliários urbanos
Arborização e paisagismo de praças, parques e vias

Implantação de novas praças e
parques
Aumento da arborização viária
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Pela OUC

Mobilidade e acessibilidade
Classificação
Impacto
Melhoria nas condições de
circulação e segurança de
pedestres e estímulo aos
deslocamentos a pé

Medidas

Ação/fator gerador
Investimentos para melhoria
da circulação de pedestres e
ciclistas no complexo viário da
Lagoinha

Natureza

Abrangência

Duração

Relevância

Positivo

Pontual

Permanente

Média

Tipo
Potencializadora

Descrição
Utilização da Unidade de Vizinhança Qualificada
como estratégia para localização de equipamentos

Forma de
atendimento
Pela OUC

Valorização da mobilidade ativa e do transporte
coletivo através da expansão da rede cicloviária,
estação de bicicletas compartilhadas, diminuição
da velocidade dos veículos e melhor
caminhamento para pedestre

Requalificação de calçadas,
melhoria e implantação de
passarelas e implantação de
novos eixos para pedestres

Iluminação de segundo nível, arborização,
ajardinamento e paisagismo ao longo das vias

Diversificação das atividades
e desenvolvimento de
centralidades, aproximando e
incluindo comércio, serviços e
empregos nas áreas residenciais

Traffic Calming - Implantação de dispositivos de
redução da velocidade de deslocamento de
veículos, como obstáculos geométricos,
pavimentação diferenciada, sinalização
horizontal específica

Políticas de atendimento e
assistência à população em
situação de rua

Requalificação de atravessamentos de quadra:
a) Cemitério do Bonfim, b) entre Bonfim e Além
Paraíba e c) Entre as ruas Além Paraíba
e Itapecerica
Tratamento de vias para consolidação de “Zonas 30”:
Vias locais com velocidade máxima de 30km/h para
veículos, priorizando pedestres, ciclistas e pessoas
com mobilidade reduzida, principalmente os idosos
Requalificação de travessias de pedestres,
principalmente dos atravessamentos existentes a
linha do metrô e das grandes avenidas

Saturação viária em diversos
trechos, com piora nas
condições e aumento do tempo
de deslocamento em transporte
motorizado

Adensamento populacional

Negativo

Municipal

Permanente

Desenvolvimento de novas
centralidades

Alta

Mitigadora

Vinculação do licenciamento de grandes
empreendimentos à implantação de obras de
melhorias de infraestrutura para as vias de acesso
a esses locais

Compensatória Elaboração de plano de circulação viária que poderá
prever alterações na composição atual de binários,
interseções e outros

Implantação de equipamentos
de grande porte
Intervenções de alargamento
de calçadas para melhoria das
condições dos pedestres

Implementação de políticas de estímulo ao uso do
transporte coletivo e não motorizado - diversificação
dos usos do solo, rotas de acesso às principais
estações de transporte coletivo, requalificação de
calçadas, melhorias nas transposições
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Pela OUC

Pela OUC

Estímulo ao adensamento nas regiões de entorno
das áreas servidas por sistemas de transporte
de alta capacidade, de modo a priorizar os
deslocamentos não-motorizados
Exigência de que, nas áreas de adensamento
lindeiras aos corredores viários de fluxo intenso,
o acesso às quadras seja pelas vias adjacentes
ou por via implantada em faixa de recuo de
alinhamento do lote
Melhoria nas condições de
circulação de bicicleta e
estímulo aos deslocamentos de
bicicleta

Implantação de ciclovias,
paraciclos e bicicletários

Positivo

Municipal

Permanente

Alta

Potencializadora

Utilização da Unidade de Vizinhança Qualificada
como estratégia para localização de novos
equipamentos

Pela OUC e
externo à OUC

Valorização da mobilidade ativa e do transporte
coletivo através da expansão da rede cicloviária,
estação de bicicletas compartilhadas,
diminuição da velocidade dos veículos e melhor
caminhamento para pedestres
Tratamento de vias para consolidação de Zonas 30
Criação de campanha institucional voltada para o
respeito ao ciclista e segurança no trânsito
Revisão de diretrizes e objetivos do Plano de
Mobilidade por Bicicleta de Belo Horizonte
(Planbici) para os próximos anos
Melhoria nas condições de
acesso e de circulação ao
transporte coletivo e estímulo
ao seu uso

Requalificação de calçadas,
melhoria e implantação de
passarelas e implantação de
novos eixos para pedestres
com foco na melhoria do acesso
às estações de transporte
coletivo

Positivo

Municipal

Permanente

Alta

Potencializadora

Melhoria da integração entre os modos de
transporte

Pela OUC e
externo à OUC

Requalificação de abrigos de pontos de parada de
ônibus e de estações de transporte coletivo
Requalificação de travessias de pedestres,
principalmente dos atravessamentos existentes
na linha do metrô e nas grandes avenidas

Implantação da Estação BRT
Lagoinha

Criação de campanha institucional voltada a
incentivar o uso de transporte público, caronas e
segurança no trânsito
Desestímulo ao uso de modos
individuais de transporte

Melhoria nas condições de
uso de modos coletivos e não
motorizados

Positivo

Municipal

Permanente

Alta

Potencializadora

Tratamento da integração entre os meios de
transporte, através de melhorias no caminhamento
(requalificação de calçadas e travessias)
Estímulo ao adensamento nas regiões de entorno
das áreas servidas por sistemas de transporte
de alta capacidade, de modo a priorizar os
deslocamentos não-motorizados
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Pela OUC

Implantação de rede cicloviária integrada ao
sistema de transporte de passageiros e articulada
à rede municipal
Implantação de dispositivos de redução da
velocidade de deslocamento de veículos
- obstáculos geométricos, pavimentação
diferenciada, sinalização horizontal específica
Proibição de estacionamento na faixa de
afastamento frontal mínimo em todas as vias
Flexibilização da exigência do número mínimo de
vagas e permissão da conversão da área de vagas
em área privativa
Tratamento de vias para consolidação de “Zonas
30”- Vias locais com velocidade máxima de
30km/h para veículos, priorizando pedestres,
ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida,
principalmente os idosos
Criação de campanha institucional para incentivar
o uso de transporte público e caronas, respeito ao
ciclista e segurança no trânsito
Redução de acidentes
de trânsito

Intervenções e investimentos no
sistema viário e em campanhas
de conscientização

Positivo

Local

Recorrente

Média

Potencializadora

Tratamento de vias para consolidação de “Zonas
30”- Vias locais com velocidade máxima de
30km/h para veículos, priorizando pedestres,
ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida,
principalmente os idosos
Requalificação de travessias de pedestres,
principalmente dos atravessamentos existentes a
linha do metrô e das grandes avenidas
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Pela OUC

03. Análise dos Impactos

ocupação e uso do solo e pela aplicação do Parcelamento, Edificação
ou Uso Compulsórios (PEUC) e do IPTU Progressivo. Como medidas
potencializadoras podem ser listadas a exigência de CA mínimo e
CA máximo maiores do que os do Plano Diretor; a flexibilização das
altimetrias exigidas nos conjuntos urbanos tombados; e a possibilidade de
conversão de área de vagas de estacionamento em área privativa.

Uso e ocupação do solo
A análise dos principais impactos de uso e ocupação do solo foi
desenvolvida considerando-se a premissa da cidade compacta adotada
como um dos principais objetivos do Plano de Qualificação Urbanística
para a região da Lagoinha e para a porção Norte da área central da cidade
(OUC Centro-Lagoinha), ao propor maior adensamento populacional
associado à concentração de atividades econômicas e de lazer próximos
aos eixos prioritários de transporte coletivo. As ações que possam
contribuir para este objetivo foram consideradas positivas, pois estão
alinhadas com o Plano Diretor, que demarcou áreas para Operações
Urbanas Consorciadas para este fim. Impactos colaterais locais ou outros
que porventura contrariem este objetivo foram considerados negativos.

Outro impacto associado aos anteriores é a renovação das edificações
e alteração da paisagem urbana. Este impacto possui implicações tanto
positivas quanto negativas, mas sempre de abrangência local, com
duração permanente e de alta relevância. Pode ser positivo, quando
a renovação visa o aproveitamento da infraestrutura existente e o
cumprimento da função social da propriedade, e quando resulta em
qualificação da paisagem urbana. Para intensificar tal processo são
úteis a exigência de CA mínimo e CA máximo maiores do que os do
Plano Diretor; a quota de terreno por unidade habitacional sem limite;
e a definição de parâmetros especiais que garantam melhor relação
entre os espaços públicos e privados. Já seus efeitos negativos podem
se manifestar quando ocorre renovação que descaracteriza áreas
protegidas, desqualificando a paisagem e a morfologia urbanas. Assim,
para minimizar tais consequências, deve se respeitar as diretrizes do
Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPCMBH), as regras das Áreas de Diretrizes Especiais (ADEs) e a definição de
diretrizes prévias para flexibilização de parâmetros em conjuntos urbanos
tombados. Também pode ser pensada a possibilidade de flexibilizar
recuos frontais mínimos para adequação à morfologia urbana.

Genericamente, o principal fator gerador dos impactos de uso e ocupação
do solo refere-se à modificação dos seus índices e parâmetros. Os
impactos deste eixo temático possuem grande interface com temas
do patrimônio cultural, da acessibilidade e mobilidade e do campo
socioeconômico.
O aumento do adensamento construtivo tende a se consolidar como
um dos impactos mais significativos da Operação, revelando-se ser de
abrangência municipal, com duração permanente e de alta relevância.
No entanto, ele não se dará de forma homogênea em toda a região, pois a
intenção é adensar em torno de corredores viários e nas proximidades das
estações de transporte coletivo, sempre considerando a capacidade de
suporte da área e as diretrizes para preservação do patrimônio cultural.
Assim, o adensamento construtivo pode ser considerado impacto positivo
se localizado em áreas favoráveis a isso. Formas de potencializá-lo
passam pela exigência de mínimo de unidades residenciais em edifícios
de uso misto; quota de terreno por unidade habitacional sem limite;
e pelas demonstrações por cálculos e simulações computacionais
do cumprimento das especificações de desempenho (NBR 15.575),
podendo resultar em flexibilizações como banheiros e áreas de serviço
com iluminação e ventilação artificiais. O mais importante é o foco no
resultado final, ou seja, no padrão de conforto térmico e lumínico para o
usuário, cabendo ao responsável técnico sua comprovação.

A ampliação e melhoria de espaços livres de uso coletivo, público ou
privados-coletivos é resultante da supressão de afastamento frontal
em quadras com alta concentração de imóveis renováveis para criação
de áreas internas livres, da requalificação de praças existentes e das
intervenções para integração dos espaços públicos do Complexo da
Lagoinha. É classificado com um impacto positivo, local, permanente
e altamente relevante. Estratégias para uma maior apropriação dos
espaços e incentivo aos deslocamentos a pé passam pelo já existente
programa “Adote o Verde”; utilização dos baixios de viadutos; construção
e gestão de banheiros públicos nos equipamentos a serem criados pela
OUC, entre outras medidas. Todas essas ações incrementam a vitalidade
urbana por meio da apropriação dos espaços públicos.
A adequação à morfologia urbana de interesse coletivo ou de valor
histórico-cultural é tida como um impacto positivo, local, permanente
e de relevância alta, sendo resultante da flexibilização do recuo frontal
mínimo em função do grau de consolidação dos imóveis adjacentes e
da possibilidade de aprovação de empreendimento único em terrenos
não contíguos. Dessa forma, é possível a concentração do potencial
construtivo em um deles, conjugada à preservação de edificação de
interesse cultural em outro. Por meio da proposição e implantação de
projetos de educação patrimonial e de qualificação das áreas protegidas é
possível intensificar os benefícios desse impacto.

O adensamento construtivo, entretanto, também pode ser considerado
de impacto negativo se houver perturbação e saturação da ordem e
infraestrutura locais. Entre as medidas mitigadoras previstas, estão a
limitação de estoque de potencial construtivo proporcional à capacidade
de suporte da infraestrutura; a definição de parâmetros especiais que
garantam melhor relação entre os espaços públicos e privados; e o
investimento em infraestrutura com os próprios recursos da Outorga
Onerosa do Direito de Construir (OODC).
Outro impacto relacionado ao adensamento construtivo é o aumento
da ocupação de lotes vagos e subutilizados, considerado positivo, de
abrangência local, com duração permanente e de alta relevância pois
coaduna com o cumprimento da função social da propriedade. Tal efeito
se dá em função da maior permissividade dos índices e parâmetros de

Por fim, em decorrência dos impactos anteriores, tem-se a otimização
da demanda sobre os sistemas de infraestrutura urbana e de transporte
coletivo existentes.
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Socioeconômico

Por outro lado, pode também ocorrer desvalorização de imóveis devido a
obras que impactem na paisagem local ou na acessibilidade ao imóvel;
e à proximidade com conjuntos habitacionais de interesse social ou
grandes empreendimentos imobiliários. Representa um impacto negativo,
local, permanente e de alta relevância e sua compensação passa pela
delimitação do cronograma junto a comerciantes afetados; definição
de parâmetros que garantam melhor relação entre espaços públicos e
privados; incentivo a tipologias diferenciadas de conjuntos habitacionais,
com menor impacto ambiental; e o Plano de Investimentos da OUC
que possa redistribuir benefícios a partir de recursos arrecadados com
a valorização imobiliária. Em alguns casos com comprovada perda de
valor do imóvel decorrente de obras públicas, poderá ser até devida
indenização.

A análise dos impactos socioeconômicos gira em torno de questões
como o mercado imobiliário, o adensamento populacional, a
diversificação comercial e a geração de empregos. São impactos de alta
transversalidade, com grande interface com outros grupos em análise
neste trabalho e que demanda uma leitura integrada.
O adensamento construtivo e populacional é um dos principais objetivos
da OUC e é considerado um impacto socioeconômico tanto positivo
quanto negativo, de abrangência municipal, duração permanente e
alta relevância. Quando há capacidade de suporte ociosa, com uma
infraestrutura já instalada, o adensamento populacional é positivo,
permitindo gerar economia e maior eficiência para a cidade. Já quando
a infraestrutura local está saturada esse impacto é negativo. Medidas
mitigadoras previstas seriam investimentos proporcionais ao acréscimo
populacional e à demanda reprimida já existente; definição de estoque
de potencial construtivo compatível; isenção da exigência de número
mínimo de vagas de garagem; e conversão da área de acréscimo em
área privativa. Por outro lado, como medidas compensatórias figuram o
investimento em acessibilidade e espaços públicos em vilas e favelas e
a exigência de área de fruição pública em empreendimentos de grande
porte.

Devido a parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo
mais permissivos, a um maior adensamento populacional, a obras
de urbanização e infraestrutura e ao desenvolvimento de novas
centralidades, a área da Operação se torna mais atrativa para
empreendimentos comerciais. Este é um impacto considerado tanto
positivo quanto negativo, e de abrangência local, duração permanente
e altamente relevante. É tida como positiva a atração de comércio
principalmente em áreas de centralidade e em zonas majoritariamente
residenciais, de forma a diversificar o uso e qualificar a vizinhança.
Este efeito deve ser potencializado de diversas maneiras: podem ser
implementadas melhorias nas vias de centralidade com acessibilidade
universal, arborização e mobiliário urbano; garantir o cumprimento
do cronograma com a hierarquização das obras de modo a suscitar
mais credibilidade à Operação; e flexibilizar pontualmente restrições
altimétricas dos conjuntos urbanos tombados. Uma área servida por
atividades comerciais representa uma das bases para uma unidade de
vizinhança qualificada, proporcionando bem-estar, qualidade de vida e
segurança para a população local.

Outro impacto positivo e de abrangência municipal é o de geração
de postos de trabalho tanto temporários quanto de caráter mais
permanente. Os temporários são de média relevância e se referem a
obras de infraestrutura e urbanização locais e empreendimentos privados
(construção civil). Já os considerados permanentes são de alta relevância
e derivam de empregos em antigos e novos estabelecimentos (comércio,
serviços) privados na região, principalmente nas áreas de centralidade.
Implementar, de modo próprio ou através de parcerias, ações e projetos
de inclusão social e produtiva, qualificação profissional, geração de
emprego e renda, formação em centros de capacitação, desenvolvimento
de negócios e empreendedorismo são exemplos de medidas para
potencializar a geração de emprego e renda.
A valorização dos imóveis é um impacto decorrente de mudanças
nos parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo, obras de
infraestrutura e urbanização e da implantação de novos equipamentos
de uso público. Entretanto, ela pode ser considerada positiva ou
negativa, mas sempre de abrangência local, duração permanente e de
alta relevância. Para os proprietários de imóveis na região, o impacto é
positivo e a constante atualização do valor do m² sobre o qual é calculada
a OODC tende a gerar aumentos progressivos na arrecadação da OUC,
proporcionando mais investimentos e retroalimentando o ciclo de
valorização. Para os inquilinos, principalmente aqueles de baixa renda,
os efeitos são negativos pela probabilidade de aumento no valor do
aluguel, com risco de gentrificação. Para compensar tal situação, está
prevista a adoção e o fortalecimento de políticas como o aluguel social e
capacitação para geração de emprego e renda, além do monitoramento
da renovação urbana na área e dos valores imobiliários para aluguel
e venda. Outra medida compensatória é a elaboração do Plano de
Investimentos da OUC, como forma de redistribuir benefícios a partir de
recursos arrecadados com a valorização imobiliária.

Habitação
A política habitacional proposta para a área da OUC objetiva alcançar
maior adensamento populacional, com ênfase nos usuários de transporte
coletivo, em uma área em processo de requalificação. Neste sentido,
os principais desafios em relação à política habitacional na Operação
referem-se a como produzir habitação para públicos diversos, com
foco nas famílias com renda média e baixa, em contexto de provável
valorização imobiliária. De maneira geral, a busca do cumprimento
da Política Municipal de Habitação para implementação de diretrizes
democráticas de uso do solo urbano poderia significar avanço para a
questão habitacional.
Essa provável valorização imobiliária tenderia a gerar impactos
semelhantes e encadeados: um aumento do valor do aluguel e do
déficit habitacional referente ao comprometimento de mais de 30% da
renda familiar com aluguel. Configurando-se como negativos, locais,
permanentes e de alta relevância, esses impactos podem ser mitigados
através de produção habitacional pública com recursos da OODC
para promoção de política de aluguel social e de outros programas
habitacionais; produção habitacional, através de Convênio Urbanístico
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em terrenos públicos e privados, de imóveis a serem destinados aos
programas da Política Municipal de Habitação; oferta de assessoria
técnica para orientar reformas de edificações existentes: além da
requalificação de edificações existentes para ganho de contrapartida
em habitação. O subsídio ao aluguel social poderá ser dado tanto para
imóveis públicos quanto privados.

Por fim, destaca-se como impacto positivo, local, recorrente e de
média relevância a implantação de habitação de interesse social em
áreas com boa infraestrutura instalada, onde hoje há predominância de
classes de mais alta renda. A interação entre diferentes classes sociais
tende a gerar externalidades positivas para todas elas. A adoção de
tipologias habitacionais diversificadas dos padrões adotados atualmente
é bem vinda dada a diversidade de demandas e dimensionamentos de
empreendimentos devido à localização mais central e possível escassez
de grandes terrenos. De maneira geral, a expansão e o aprimoramento da
política habitacional municipal também são medidas que potencializam
esses benefícios.

Impacto correlato ao anterior, também decorrente da valorização de
imóveis na área da OUC, é o processo de gentrificação, tanto residencial
quanto comercial, com a substituição de pessoas de renda mais baixa
pelas de renda superior em decorrência do aumento do custo de vida.
Este impacto é considerado de abrangência local, duração permanente e,
portanto, de alta relevância. Para comerciantes locais, a extensão deste
impacto poderá ser minimizada por meio da definição de parâmetros
urbanísticos específicos para estabelecimentos de comércio e serviço
tradicionais, locais e/ou de pequeno porte; da delimitação do cronograma
de obras junto aos impactados; da produção de unidades não residenciais
pelo poder público; da identificação de segmentos representativos
da identidade local; da limitação da área de novos estabelecimentos
comerciais; e do incentivo para cursos de capacitação. O ideal seria
que essas unidades não residenciais estivessem conjugadas na mesma
edificação com HIS com a gestão feita por entidades da sociedade civil.
Para tentar monitorar um possível processo de gentrificação, estão
previstos o acompanhamento de valores de venda e aluguel para imóveis
residenciais e comerciais, e a identificação de residentes antigos e novos
na região. Outras medidas incluem a implantação de equipamentos
públicos de educação, lazer e assistência social e a possibilidade de
incentivo para favorecer a aquisição do 1º imóvel. Como compensação,
está previsto o investimento em acessibilidade e espaços públicos nas
duas vilas da área de forma a buscar maior integração com o entorno.

Patrimônio cultural, Paisagem e Marcos visuais
O desenvolvimento da OUC se dá principalmente a partir da modificação
de índices e parâmetros de ocupação e uso do solo e do investimento
em infraestrutura, urbanização e outros, tornando a área mais atrativa
a novos empreendimentos residenciais e comerciais. No entanto,
existem diversos imóveis tombados ou em processo de tombamento, em
especial na região da Lagoinha e no Hipercentro, fazendo-se necessário
o equacionamento harmonioso entre o desenvolvimento urbano e a
preservação do patrimônio cultural e de marcos visuais significativos.
Sobre a questão do patrimônio cultural, são previstos dois impactos
negativos semelhantes, de abrangência local, com duração permanente e
de relevância alta: a pressão imobiliária sobre conjuntos e bens tombados
e também sobre áreas de interesse cultural ainda não protegidas. Para
os imóveis que já tem esse reconhecimento oficial, o instrumento de
Transferência do Direito de Construir (TDC) é alternativa para viabilizar
a conservação do bem de modo a mitigar o impacto; Já para as áreas
sem esse reconhecimento, o ideal seria coordenar ações para inserir na
agenda do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município
de Belo Horizonte sua análise, além de investimento em estudos dos
conjuntos urbanos ainda não protegidos. Como medida compensatória
para ambos os tipos de áreas, propõe-se a adoção de políticas de
restauração de bens imóveis; a elaboração e implantação de projetos
de Educação Patrimonial e de qualificação das áreas protegidas; e a
priorização de investimento na reforma dos centros de cultura, imóveis
tombados e pontos simbólicos. Além disso, pretende-se finalizar os
estudos da fila dos imóveis com processo de tombamento aberto no
interior da área da OUC, são mais de 400.

A possibilidade de remoções e a consequente necessidade de
reassentamento em virtude de obras na região é outro impacto negativo,
sendo local, recorrente e de média relevância. O objetivo principal é
sempre minimizar as remoções e, quando forem inevitáveis, providenciar
o reassentamento prioritariamente na área da OUC. Como medidas
mitigadoras principais, tem-se a produção habitacional pública, em
parceria com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada,
de imóveis a serem destinados aos programas da Política Municipal de
Habitação; e a implantação de equipamentos públicos de educação, lazer
e assistência social. Como formas de compensação estão instrumentos
jurídicos como a outorga de permissão de uso ou de concessão de direito
real de uso.

Há também a perspectiva que haja a valorização dos conjuntos
urbanos protegidos e do patrimônio imaterial, impactos positivos do
desenvolvimento da OUC. Para o patrimônio imaterial, cujo impacto é
municipal, permanente e de alta relevância, a proposta de potencialização
contempla o mapeamento e estudos dos referenciais históricos da
Região da Lagoinha e adjacências; já para reforçar a valorização dos
conjuntos urbanos, cujo impacto é local, permanente e também de alta
relevância, as medidas potencializadoras seriam a adoção de políticas de
restauração de bens imóveis; a elaboração e implantação de projetos de
Educação Patrimonial e de qualificação das áreas protegidas.

Ainda decorrente do provável processo de valorização imobiliária, poderia
ocorrer pressão imobiliária em vilas, favelas e loteamentos irregulares
existentes com consequente expulsão da população residente. Este
impacto é negativo, local, recorrente e de média relevância, e todas as
áreas de ZEIS no perímetro da Operação terão o seu zoneamento mantido,
sem alteração dos parâmetros e regras previstos no Plano Diretor.
Além disso, estão previstas a promoção de regularização fundiária de
assentamentos precários, a melhoria das condições habitacionais e a
manutenção de reassentados na área.
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Com relação aos marcos visuais, estima-se que o impacto negativo seria
o de obstrução de visadas em função do maior adensamento construtivo
e elevação do potencial altimétrico em algumas áreas. Quanto à isso, a
mitigação seria realizada por investimentos na reforma dos centros de
cultura, imóveis tombados e pontos simbólicos, além do monitoramento
das flexibilizações e alterações de parâmetros urbanísticos que possam
prejudicar as visadas. Ao mesmo tempo, o adensamento construtivo e
o investimento em infraestrutura, parques, praças e espaços de lazer
podem gerar novos marcos visuais, representando um impacto positivo.
Dessa forma, idealiza-se que sua potencialização se daria pela criação
de equipamentos urbanos referenciais como indutores da transformação
local e pela reforma dos centros de cultura, imóveis tombados e pontos
simbólicos, de modo a qualificar e manter os novos marcos. Ambos
os impactos referentes aos marcos visuais são de abrangência local,
duração permanente e relevância alta.

Os impactos relacionados à melhor distribuição territorial, como também
à otimização do uso dos equipamentos públicos, são classificados
como positivos e possuem como fator gerador o maior adensamento
populacional acompanhado da implantação de novos equipamentos
públicos de forma ótima por meio da Unidade de Vizinhança Qualificada.
As formas para a potencialização deste impacto positivo se dão pela
requalificação de calçadas, melhoria e implantação de passarelas
e implantação de novos eixos para pedestres; e pelo contínuo
monitoramento do adensamento populacional e da capacidade de
atendimento dos equipamentos.
Por fim, tem-se um impacto que é resultante de todos os anteriores ao
atrair um maior número de pessoas para o uso do logradouro público.
Tal impacto é classificado como positivo e se dá em decorrência
principalmente do maior adensamento populacional, da ampliação
e implantação de equipamentos comunitários e do desenvolvimento
de novas centralidades com comércio e serviços. Como medidas
potencializadoras estão o fomento a essas centralidades; a construção
e gestão de banheiros públicos nos equipamentos criados; a criação e o
incentivo de circuitos culturais, a manutenção e limpeza das áreas verdes
e equipamentos públicos; e a requalificação de calçadas, melhoria e
implantação de passarelas e implantação de novos eixos para pedestres.

Equipamentos de uso público
Os principais impactos relacionados aos Equipamentos de uso público
na área da OUC referem-se ao aumento e descentralização da demanda
por equipamentos públicos associados a políticas sociais específicas,
impactos que são considerados negativos. Em contraponto, haverá
uma melhor distribuição territorial e otimização da utilização destes
equipamentos, como também uma maior utilização do logradouro
público pelas pessoas, impactos classificados como positivos. Foram
sistematizados quatro impactos ao todo, sendo dois positivos e
dois negativos; além disso, todos são de abrangência local, duração
permanente e de alta relevância.

Aspectos ambientais
Com a implantação da OUC há a previsão de diversas obras de
intervenções urbanísticas, viárias, de construção de equipamentos
públicos e de empreendimentos privados, causando, muitas vezes,
impactos ambientais que devem ser mitigados e compensados quando
possível. Dentre os principais grupos analisados, os principais são: solo,
água, ar, ruídos, ventilação e iluminação, biodiversidade, resíduos sólidos,
riscos ambientais e recuperação de áreas degradadas. São impactos
de abrangências, durações e relevâncias variadas e cujas medidas
mitigadoras, compensatórias e potencializadoras têm por premissa
promover a redução de impactos negativos, a sustentabilidade ambiental
e o combate às mudanças climáticas.

O impacto relativo ao aumento da demanda por equipamentos na
área tem como principais fatores geradores o maior adensamento
populacional pretendido pela Operação, sendo que parte dessas famílias
seriam de baixa renda. Trata-se de um impacto negativo e que possui
como medida mitigadora a ampliação de equipamentos comunitários
existentes ou construção de novos conjugados ou não com EHIS; o
incremento de espaços públicos e áreas verdes; e o monitoramento
do adensamento populacional e da capacidade de atendimento dos
equipamentos. A mitigação também levará em conta a eventual demanda
reprimida por equipamentos na área e a relacionada ao acréscimo
populacional gerado pela implementação da OUC.
Outro impacto negativo que pode ser levantado é a descentralização
da demanda de equipamentos públicos associados a políticas sociais
específicas, em decorrência da maior distribuição da população
usuária deste tipo de equipamento no território da OUC. Esta
descentralização ocorre devido ao maior adensamento populacional ao
longo dos corredores de ônibus, próximo a linhas de metrô e em novas
centralidades. Assim sendo, este impacto negativo terá como medidas
mitigadoras a estratégia da Unidade de Vizinhança Qualificada para
uma localização mais eficiente do equipamento; o monitoramento do
adensamento e da capacidade de atendimento dos equipamentos; e a
ampliação de espaços públicos, áreas verdes e equipamentos conjugados
ou não com EHIS. Dentre as propostas de equipamentos, está previsto um
centro comunitário/cultural que seja referência para a área.

Na temática solo, os impactos negativos de acentuação de processos
erosivos e compactação de solo em áreas permeáveis são originados,
substancialmente, por obras de engenharia com serviços de escavação,
terraplenagem e aterramento. Para mitigar o primeiro impacto, de
abrangência pontual, duração temporária e relevância baixa, sugere-se o
manejo das águas pluviais com medidas de infiltração, retenção, detenção
e dissipação de energia a fim de prevenir o surgimento de processos
erosivos e a contenção dos sedimentos carreados pelo escoamento
superficial da água. Já o segundo impacto é pontual, permanente e de
relevância média e seria compensado por meio da ampliação de áreas
permeáveis e qualificação do coeficiente de permeabilidade do solo
após o término das obras. Por outro lado, como impacto positivo, local,
permanente e de alta relevância, poderia também ocorrer aumento
da permeabilidade do solo dada a modificação de parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo e o emprego de soluções baseadas
na natureza para a drenagem urbana. Para potencializar este impacto,
prevê-se a ampliação da taxa de permeabilidade nos lotes e também o
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incentivo a estruturas vegetadas de infiltração ou armazenamento de
água, como jardins de chuva, biovaletas e telhados verdes.

expansão de áreas verdes, bem como ao emprego de soluções baseadas
na natureza, tendo seus efeitos potencializados pela integração dos
espaços públicos junto ao complexo viário da Lagoinha, pela arborização
de conexões verdes e espaços de uso coletivo, além de incentivos
financeiros ou urbanísticos para ampliar soluções baseadas na natureza.
Por sua vez, a piora do microclima é resultado do maior adensamento
construtivo e pode ser mitigada pela limitação do estoque de potencial
construtivo, dentre outros parâmetros urbanísticos, a arborização de vias
e outros espaços e de, mais uma vez, incentivos para soluções baseadas
na natureza. Um maior adensamento populacional e o tráfego de veículos
pesados relacionados a obras locais geram um aumento da emissão de
gases de efeito estufa. Este impacto é negativo, municipal, permanente,
de alta relevância e tende a ser compensado pelo monitoramento
e fiscalização da emissão de gases de efeito estufa oriundos dos
maquinários para obras de engenharia; do fomento à mobilidade ativa por
meio da adequação de calçadas, travessias de pedestre, implantação de
ciclovias, paraciclos e bicicletários; da arborização de lotes e logradouros
públicos; e de medidas de ecoeficiência em edificações públicas e
privadas.

Sobre a questão da água foram identificados três impactos, sendo
dois negativos e um positivo. O impacto positivo é local, permanente,
de alta relevância e se refere à diminuição do escoamento superficial
causado por dispositivos de drenagem para manejo das águas pluviais
urbanas. Sua potencialização passa pelo emprego de medidas de
controle na fonte a fim de restringir o lançamento de água pluvial no
sistema público de drenagem à vazão primitiva dos lotes e também pela
diversificação de soluções de manejo das águas urbanas para estabelecer
a complementaridade entre dispositivos convencionais e sustentáveis em
lotes e logradouros públicos. Um dos impactos negativos é a obstrução
dos sistemas de microdrenagem e assoreamento de cursos d’água devido
ao acúmulo de sedimentos e resíduos sólidos, processo relacionado
a obras de engenharia e ao aumento construtivo e populacional, e de
classificação local, recorrente e relevância média. Medidas de contenção
de sedimento, monitoramento, manutenção e limpeza do sistema público
de drenagem, além da fiscalização e limpeza dos locais de deposição
clandestina de resíduos da construção civil e de resíduos sólidos
urbanos se configuram como mitigadoras deste impacto. Já o último
impacto é considerado negativo, de abrangência municipal, duração
permanente, relevância alta e se refere à degradação da qualidade
da água, podendo ser atribuída ao aumento do lançamento de esgoto
devido ao adensamento populacional, à infiltração da poluição difusa
em áreas permeáveis e ao manuseio de efluentes líquidos poluentes
principalmente em obras de engenharia. Várias medidas mitigadoras
poderiam ser adotadas, como estimular o armazenamento, tratamento
e reúso da água cinza e negra em edificações; empregar dispositivos de
drenagem com funções de retenção e detenção das águas provenientes
do sistema viário; evitar o manuseio de efluentes líquidos poluentes em
áreas permeáveis; dar uma destinação adequada às embalagens dos
produtos; e realizar o tratamento do esgotamento sanitário em uma
edificação ou para um conjunto de edificações.

Espera-se um aumento do nível de ruído na área da OUC com a ampliação
de obras públicas e privadas, do adensamento populacional e da
atração de veículos. Para este impacto negativo, de abrangência local,
duração recorrente e média relevância, medidas mitigadoras podem
ser adotadas como a inspeção e manutenção das máquinas, veículos
pesados e equipamentos; execução de obras em horário comercial nas
áreas residenciais ou mistas e em horário noturno na áreas comerciais; e
implantação de fachadas aerada e fachada verde.
São esperadas interferências negativas na ventilação e iluminação na
área em decorrência do maior adensamento construtivo e de mudanças
em índices e parâmetros de ocupação e uso do solo. É um impacto
negativo, de abrangência local, duração permanente e de relevância alta,
sendo necessário que os índices e parâmetros sejam definidos visando,
dentre outros objetivos, o conforto ambiental, com incentivos para
edificações ecoeficientes e que mirem a redução de impactos negativos
além de uma iluminação de segundo nível adequada para logradouros
públicos.

Quanto aos impactos relacionados ao ar, observam-se alterações na
qualidade do ar, no microclima e na emissão de gases de efeito estufa.
Tem-se uma piora e uma melhora da qualidade do ar, motivadas por
diferentes causas. A piora está relacionada com obras locais e o tráfego
de veículos delas derivado, sendo um impacto de abrangência local,
duração recorrente e médio impacto. Ações como monitorar e fiscalizar
o transporte de sedimentos e a emissão de gases dos veículos nas vias
de circulação e a aspersão de água no local de obra contribuem para
mitigar os efeitos negativos. Já a melhora da qualidade do ar é positiva,
local, permanente e altamente relevante, sendo devida ao aumento da
arborização em vias, praças e parques e ao estímulo à mobilidade ativa e
uso do transporte coletivo. Sua potencialização se dá, por um lado, pela
manutenção e expansão da vegetação e, por outro, pela adequação de
calçadas e travessias para pedestres, além da ampliação de ciclovias,
paraciclos e bicicletários.
O microclima também pode sofrer alterações positivas, com atenuação
das temperaturas e aumento da umidade relativa do ar, e negativas, com
efeito contrário, sendo classificado como impacto local, permanente e de
alta relevância. A melhora está relacionada à arborização e à criação e

Na temática Biodiversidade, o único impacto negativo previsto seria o
da eliminação de fragmentos de vegetação e remoção de indivíduos
arbóreos, resultado de obras públicas e privadas. Sendo de abrangência
pontual, duração permanente e relevância média, sua compensação
está prevista com a substituição dos indivíduos arbóreos com replantio
em praças, conexões verdes, áreas remanescentes de obras viárias e
demais logradouros públicos. Por outro lado, projeta-se um aumento
da cobertura vegetal e da biodiversidade em virtude da arborização e
criação e expansão de áreas verdes, além do manejo de espécies vegetais
protegidas por lei. Várias medidas podem ser citadas para potencializar
este impacto positivo, local, permanente e de alta relevância: integração
dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha; expansão e manutenção
da arborização em praças, vias, áreas de preservação permanente,
áreas remanescentes e degradadas; incentivos para a adesão dos
empreendedores ao programa “Adote o Verde”, para outras estratégias
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de sustentabilidade e resiliência e para a conformação de áreas verdes
de uso público em empreendimentos privados; aquisição de lotes para
implantação de unidades de proteção ambiental por meio do Direito de
Preempção; criação e manutenção de viveiros de mudas a serem doadas
para a sociedade civil com objetivo de aumentar a arborização dos lotes;
aplicação da Transferência do Direito de Construir (TDC) Ambiental em
áreas prioritárias para o poder público. Outro impacto também positivo,
local, permanente e altamente relevante é o da expansão da Agricultura
Urbana por meio do estímulo a iniciativas da sociedade civil. Tais efeitos
podem ser potencializados com o estímulo à criação e manutenção
de viveiros de mudas; de espaços produtivos da agricultura urbana; de
centros de beneficiamento de produtos agrícolas e de feiras regulares
para comercialização da produção.

Outro impacto positivo seria o de redução de alagamentos, enxurradas
e inundações, fruto da utilização de técnicas e normas sustentáveis nas
edificações e de intervenções em logradouros públicos. Para potencializar
esse efeito de caráter municipal, permanente e de relevância alta, fazse necessária a ampliação das áreas permeáveis com a consolidação da
rede de áreas verdes; a adoção de técnicas compensatórias de drenagem
nas edificações e intervenções de infiltração, retenção e detenção
das águas pluviais; a manutenção e limpeza periódica do sistema de
drenagem pluvial; e o redimensionamento dos pontos de estrangulamento
da vazão da água. Nota-se que essas mesmas medidas podem servir de
mitigação para o efeito negativo do aumento de alagamentos, enxurradas
e inundações, derivado do adensamento construtivo e populacional na
área da OUC.

Há dois impactos negativos relacionados à temática do saneamento: o
aumento da disposição de resíduos sólidos e a proliferação de vetores
de doenças. O primeiro é considerado de abrangência municipal, duração
permanente e relevância alta, sendo derivado de um maior adensamento
construtivo e populacional e podendo ser compensado por meio da
elaboração de um Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos; do
estímulo à compostagem em uma edificação ou para um conjunto delas;
de parcerias com cooperativas de catadores de lixo; da implantação
de pontos de coleta seletiva em logradouros públicos; da triagem dos
resíduos da construção civil nos canteiros de obras; da reutilização
de resíduos da construção civil; e da geração de energia elétrica a
partir de resíduos orgânicos. Todas essas medidas miram a redução de
impactos negativos proposta pelo Plano de Qualificação Urbanística
Centro-Lagoinha. No caso da proliferação de vetores de doenças, esse
é um impacto local, recorrente e de média relevância, tendo sua causa
relacionada à disposição inadequada de resíduos de obras e ao aumento
do adensamento populacional. Medidas mitigadoras para tal impacto
passam pela disposição adequada de resíduos, conforme Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; evitar o acúmulo de água parada
em canteiros de obras e edificações; fiscalização e monitoramento
de obras para verificar a presença de resíduos inservíveis; medidas de
controle de pragas; e campanhas de educação urbana e ambiental para
conscientização.

Ainda sobre Riscos Ambientais, há a possibilidade de queda e rolamento
de blocos na ocasião de obras, escavações, terraplenagem e aumento
no tráfego de veículos, caminhões e máquinas pesadas próximos às
pedreiras. Tal impacto é considerado negativo, pontual, recorrente e
de baixa relevância, pode ser mitigado por medidas preventivas como
escoramento, proteção ou retirada de blocos com risco de queda;
monitoramento do risco geológico; e com um programa de recuperação
de áreas degradadas com foco nas pedreiras. Por fim, mas não menos
importante, há o risco de poluição do lençol freático, impacto negativo,
municipal, permanente e de alta relevância. Tem como causa o
manuseio de efluentes líquidos poluentes em áreas permeáveis, em
especial, nas calhas aluviais. Em tal ocorrência, propostas de mitigação
figuram entre o manuseio e retenção de efluentes líquidos poluentes
em áreas impermeáveis; a disposição adequada dos líquidos residuais
e embalagens de produtos tóxicos; e a manutenção e monitoramento
de caminhões, veículos e maquinários pesados utilizados em obras de
engenharia.

Quanto aos riscos ambientais, foram sistematizados seis impactos,
sendo quatro negativos e dois positivos. A proteção de declividade e
o tratamento de encostas com risco de escorregamento em Áreas de
Preservação Permanente leva à estabilização dessas áreas de risco,
gerando efeitos positivos, pontuais, permanentes e de média relevância
para a OUC. Tal benefício pode ser potencializado com o disciplinamento
e controle das águas pluviais prevenindo processo erosivos; medidas
preventivas durante escavações, como realização de escoramentos e
proteção de taludes; e a revegetação de vertentes íngremes com espécies
adequadas à contenção de processos erosivos. Há ainda a possibilidade
de obras de engenharia causarem o efeito negativo de movimentos
de massa decorrente da acentuação de processos erosivos. Sendo
classificado como impacto pontual, recorrente e de baixo impacto, suas
medidas mitigadoras, neste caso, seriam as mesmas que potencializam o
impacto positivo anterior.
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Na última categoria de recuperação de áreas degradadas são esperados
três impactos positivos: requalificação de baixios de viadutos;
recuperação ambiental de pedreiras; e melhoria da ambiência urbana
em espaços públicos. O primeiro impacto é de classificação local,
permanente e altamente relevante, sendo motivado pela necessidade
de ocupação desses espaços ociosos e subutilizados e pode ser
potencializado por meio da cessão de uso para iniciativa privada;
instalação de equipamentos públicos para atendimento de pessoas em
situação de rua; e plantio de jardins verticais nas pilastras dos viadutos.
Já a recuperação ambiental das pedreiras é um impacto pontual,
permanente e de média relevância, gerado a partir de programas de
recuperação de áreas degradadas e da implantação de mirantes, e cujos
efeitos podem ser intensificados com a contenção e monitoramento de
riscos geológicos; arborização e instalação de mobiliário e equipamentos
urbanos de uso coletivo nos mirantes; e com a revegetação do entorno
das pedreiras. Tem-se, ainda, a melhoria da ambiência urbana em espaços
públicos que é resultado da requalificação de áreas já existentes, bem
como da implantação de novas praças e parques e do aumento da
arborização viária. É um impacto de classificação local, permanente
e de alta relevância, com ações potencializadoras que contemplam
o paisagismo e a manutenção das áreas de lazer e convivência, e
a instalação de equipamentos e mobiliários urbanos que podem
incrementar a apropriação desses espaços pelos cidadãos.

Mobilidade e Acessibilidade

adensamento lindeiras aos corredores viários de fluxo intenso, com, por
exemplo, o acesso às quadras ocorrendo às vias adjacentes ou com recuo
em via interna ao lote.

Os impactos positivos listados para esse aspecto na matriz dizem
respeito ao cumprimento do objetivo da OUC de priorizar o transporte
público, cicloviário e a circulação de pedestres. De maneira geral, dentre
as medidas associadas a esse fim, há dois caminhos principais para
isso: um é por meio de medidas restritivas (desincentivos) aos modos
individuais de transporte e o outro é por meio de medidas facilitadoras
para o pedestre, usuário de transporte público e ciclista. Como medidas
restritivas estão a proibição de estacionamento na faixa de afastamento
frontal mínimo, a isenção da exigência do número mínimo de vagas e a
permissão da conversão da área de acréscimo em área privativa. Já dentre
as medidas facilitadoras, estão a criação de campanhas de incentivo ao
uso do transporte público e caronas; respeito ao ciclista e segurança no
trânsito; a consolidação das Zonas 30 e a integração entre os meios de
transporte. A Unidade de Vizinhança Qualificada como estratégia para
localização de novos equipamentos também contribui para que haja
menos deslocamentos motorizados individuais.

A expansão da bicicleta como modo de transporte é um impacto positivo,
municipal e permanente. Substituir o tráfego motorizado pelo não
motorizado é importante pois minimiza problemas como a poluição e a
saturação viária. No caso da bicicleta, pode ser criada a oportunidade de
ligação entre o transporte coletivo e o pedestre que resida um pouco mais
distante por meio de estações de bicicletas compartilhadas. Campanhas
pelo respeito ao ciclista e pela segurança no trânsito; estratégias para
redução da velocidade dos veículos; expansão de ciclovias; e a revisão
de diretrizes e objetivos do Plano de Mobilidade por Bicicleta de Belo
Horizonte (Planbici) para os próximos anos.
O impacto de melhoria nas condições de acesso e de circulação
ao transporte coletivo e estímulo ao seu uso é praticamente uma
consequência das iniciativas da OUC – é um impacto positivo,
permanente, municipal e de alta relevância, sendo um dos objetivos
da Operação. Espera-se que, com a concretização das intervenções do
plano urbanístico e do adensamento em torno dos corredores, haja uma
indução do transporte para o MOVE e o metrô, ou seja, a substituição de
modos privados para o modo público coletivo. Potencializar esse impacto
é coordenar ações para que a melhoria do acesso seja aproveitado pela
população, que o sistema de transporte municipal possa se organizar
para a extensão e reformulação do sistema no entorno e que a integração
entre os modais se viabilize da melhor forma. Especificamente, isso
significa requalificar o acesso às estações do MOVE na Avenida Antônio
Carlos e às estações de metrô; os abrigos de ônibus em outros pontos; o
atravessamento de grandes avenidas e da linha do metrô; e programas de
incentivo ao uso do transporte público, caronas e segurança no trânsito.

As intervenções propostas no plano urbanístico resultarão na melhora
permanente dos deslocamentos a pé, sendo este um impacto positivo,
pontual, permanente e de média relevância ao fornecer mais estímulos
para este transporte não motorizado. Quando o acesso do pedestre é
ampliado em qualquer área urbana, o percentual de viagens de transporte
motorizado tende a cair. Tal fato resulta na redução da poluição
atmosférica e sonora, favorece a economia local e revitaliza o espaço
urbano. Sua potencialização se dá por meio de políticas de valorização
da mobilidade ativa, requalificação de travessias por meio da linha do
metrô, de grandes avenidas e do Cemitério do Bonfim. Esse processo
também se fortalece ao se garantir conexões arborizadas e confortáveis
para pedestres, proporcionadas através de uma das ações da temática
ambiental. A implantação de Iluminação de segundo nível contribui para a
segurança do pedestre, estimulando os deslocamentos a pé.

Impacto positivo, permanente, com reflexos municipais e de alta
relevância, o desestímulo ao uso de modos individuais de transporte
ocorre em consequência dos impactos e medidas descritos
anteriormente. Esse desestímulo é fruto de dois fatores, um restritivo
e outro facilitador: o restritivo diz respeito à progressiva saturação da
rede viária; já o facilitador significa a melhoria nas condições de uso de
modos coletivos e não motorizados. A potencialização acontece com
iniciativas desincentivadoras do uso do modo individual, como a proibição
de estacionamento na faixa de afastamento frontal mínimo, a isenção da
exigência do número mínimo de vagas e a permitir a conversão da área
de acréscimo em área privativa, e também com medidas de incentivo a
modos não motorizados como a consolidação das Zonas 30, campanhas
publicitárias de respeito ao ciclista e segurança no trânsito e um melhor
caminhamento para o pedestre.

O impacto relativo à saturação viária em diversos trechos, com piora
nas condições e aumento do tempo de deslocamento em transporte
motorizado aconteceria na área da OUC independentemente do
adensamento em torno dos corredores pelo aumento natural da frota;
é importante ressaltar que o plano de mobilidade municipal já prevê
a saturação viária dentro de duas décadas, mesmo sem qualquer
ocorrência de Operação Urbana Consorciada. Ainda assim, o adensamento
pode acelerar esse processo. É um impacto negativo, permanente,
de alta relevância e com reflexos municipais, pois o sistema viário é
interdependente.
É possível mitigar esse impacto com a aprovação de intervenções viárias
específicas para cada empreendimento de grande porte que aconteça
na operação, quais sejam: faixas de acumulação e amortecimento para
estacionamento nos empreendimentos, alocação de vagas de carga e
descarga em vias de menor volume de tráfego, dentre outras. Pode-se
compensar o impacto com novos planos de circulação viária para áreas
mais sobrecarregadas da OUC, bem como o estímulo ao transporte
coletivo e tratamento complementar especial para acesso às áreas de
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Parte III
Prognóstico
O objetivo deste prognóstico é fazer uma avaliação de cenários futuros
decorrentes da implementação do Plano Centro Lagoinha - Cenário
do Plano -, em contraposição a um cenário em que o Plano não seja
efetivado - Cenário Tendencial. Dessa forma, a partir de metodologias
específicas relacionadas a cada um dos temas aqui abordados, foram
realizadas projeções correspondentes a um cenário futuro com e sem
a implementação do Plano Centro-Lagoinha, tendo como referência
a legislação urbanística vigente, as propostas do Plano e as medidas
indicadas na Matriz de Impacto, bem como o diagnóstico urbano da área
abrangida pelo Plano.

1. Projeção domiciliar e população residente
1.1. Introdução
A projeção populacional é uma forma de estimar parâmetros
demográficos que visam antecipar diversos tipos de demandas
populacionais, que podem ser atendidas pelo poder público ou privado,
tais como: demandas por vagas em escolas, serviços de saúde, habitações
de determinados padrões e de transporte público. Ela é composta
por uma série de cálculos que visam apresentar um retrato futuro da
população local baseado em pressupostos que buscam se aproximar ao
máximo da realidade observada.
1.2. Metodologia
Inicialmente, classificou-se domicílios e moradores no nível de área de
ponderação de acordo com a renda domiciliar mensal a partir de dados
do Censo Demográfico de 2010. Os padrões de renda foram definidos nos
seguintes intervalos:
• Habitação de Interesse Social (HIS): 0 a 5 salários mínimos
• Nível baixo: 5 a 10 salários mínimos
• Nível médio: 10 a 20 salários mínimos
• Nível alto: acima de 20 salários mínimos
Para aquelas unidades domiciliares com ausência de informação sobre
renda, foram imputados valores de acordo com a média observada na área
de ponderação correspondente.
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Fotografia 03: Passarela da
Lagoinha. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020.

As proporções por faixa de renda obtidas nas áreas de ponderação foram
aplicadas no total de domicílios e população dos setores inseridos na
área em estudo, tanto para 2000 quanto 2010. Além disso, considerou-se a
divisão dessa área entre os setores Sul e Norte em relação à linha férrea
e ao ribeirão Arrudas. Esta divisão se deve às diferentes características
socioeconômicas, padrões de uso e ocupação do solo e outras questões
entre essas porções do território, conforme diagnóstico da área
contemplada pelo Plano Centro-Lagoinha.

As figuras a seguir apresentam os totais populacionais e domiciliares
divididos por setor, padrão de renda e ano.
Norte

Conforme observado, toda a região apresenta uma tendência de redução
tanto em termos populacionais quanto domiciliares. Em 2000, eram cerca
de 43.717 habitantes e 14.688 domicílios, enquanto em 2010 havia cerca de
32.565 habitantes e 12.388 domicílios.
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18.000

Após essa etapa, prosseguiu-se para o cálculo da densidade domiciliar
- número de pessoas por domicílio - também desagregada por setor e
padrão de renda para os anos de 2000 e 2010.
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Gráfico 01: População por setor,
ano e padrão de renda. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Censo Demográfico/IBGE, 2000 e
2010.
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Gráfico 03: Densidade domiciliar.
Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: Censo Demográfico/IBGE,
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Também para a densidade domiciliar nota-se queda tanto no setor Norte
quanto no setor Sul e para todos os padrões de renda, indicando que,
em termos proporcionais, a redução da população foi maior do que a de
domicílios.
1.3. Projeções para 2020
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[1] O AiBi é o método utilizado
pelo IBGE para projetar a
população total dos Estados e
municípios brasileiros. Segundo
essa metodologia, as populações
dos domínios menores
constituem uma função linear da
população do domínio maior. Ver
Dos Santos (2010).

Gráfico 02: Domicílios por setor,
ano e padrão de renda. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Censo Demográfico/IBGE, 2000 e
2010.
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Devido à ausência de dados atualizados e, como pretende-se projetar os
totais domiciliares e populacionais para o período de duração do Plano de
2021 a 2040, foi necessário estimar a população e o número de domicílios
para 2020, ano em que foram realizadas a maioria dos estudos para o
Plano Centro-Lagoinha, incluindo este prognóstico. Para tanto, foram
necessárias duas etapas:
• Estimação da população para 2020;
• Projeção da densidade domiciliar para 2020.
Na primeira, foi utilizada a técnica AiBi [1], na qual aplicou-se a
participação da população de cada setor e renda em relação à população
total do município em 2010 sobre o total da população de Belo Horizonte

que foi projetada para 2020. Como a última estimativa populacional para
o município antes da finalização deste prognóstico é a de 2019 [2], foi
aplicada a mesma taxa de crescimento observada entre 2019 e 2018 para
estimar a população total de 2020. Assim obteve-se os seguintes valores:

Setor

HIS

Baixo

Médio

Alto

Total

Norte

5.420

2.287

1.176

505

11.622

Sul

1.928

1.452

1.265

779

5.424

Plano
Centro-Lagoinha

8.593

4.300

2.731

1.422

17.046

[2] Ver IBGE (2019).

Setor

HIS

Baixo

Médio

Alto

Total

Norte

12.564

6.465

3.327

1.592

23.948

Sul

3.276

2.877

2.595

2.011

10.759

Plano
Centro-Lagoinha

15.839

9.341

5.921

3.602

34.707

Na segunda etapa, visando obter o número de domicílios, foram aplicadas
as projeções de densidade domiciliar referente à 2020. Para tal, foi
utilizado o método geométrico de projeção populacional [3]. Dadas as
densidades por setor e padrão de renda para 2000 e 2010, o indicador foi
calculado de 2011 a 2020 da seguinte maneira:

Tabela 01: Estimativas da
população por setor e padrão de
renda no Plano Centro-Lagoinha
em 2020. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020. Dados: Censo Demográfico/
IBGE, 2000 e 2010 e IBGE, 2019.

2. Projeção da produção imobiliária
A previsão da produção de unidades imobiliárias no limite da área em
estudo é orientada pela previsão da produção de área construída líquida
(m²) para o município de Belo Horizonte.
Para 2020, projetou-se um total de área líquida aprovada de 737.232 m² no
município, de acordo com o histórico de 2014 a 2019.

1.400.000

[3] Ver Von Sperling (2014).

1.200.000
1.025.828 m²

Área líquida (m²)

Ou seja, se compararmos com 2010, há um pequeno aumento no
contingente populacional da área, de 32.565 para 34.707, devido ao
aumento populacional observado no município como um todo.

Tabela 02: Estimativas do
número de domicílios por setor
e padrão de renda no Plano
Centro-Lagoinha em 2020. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Censo Demográfico/IBGE, 2000 e
2010 e IBGE, 2019.

k (t-t1)
Densidadet = Densidadet1 * e *

1.000.000
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800.000

737.232 m²
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734.373 m²

600.000
400.000
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737.232 m²
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527.524 m²

200.000
0

k

2014

In (Densidade t1 ) - In (Densidade t0 )

=

t1 - t0

2015

2016

2017

2018
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Belo Horizonte, 2014-2019 | 2020/2021 Projeções

t = ano da projeção, t1 = 2010, t0 = 2000
Gráfico 04: Área líquida de
projetos com a aprovação inicial.
Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: SUREG/SMPU, 2020.

Assim, o cálculo básico para obtenção dos domicílios foi feito da seguinte
maneira:

Densidade

População

=
setor padrão
Domicílios

setor padrão
setor padrão

No mesmo período, calculou-se a participação em termos de área
líquida de cada setor da área em estudo em relação ao município. Essa
participação foi aplicada no total de área projetado, obtendo-se, assim,
um nível de área anual demandado em cada setor. A conversão de área
em termos de unidades foi feita considerando-se plantas médias para
cada padrão de renda. A proporção do aumento anual considerou a
proporção de domicílios por padrão de renda existentes em 2020. As
plantas médias consideradas por padrão de renda foram:
• HIS: 45 m²
• Baixo: 60 m²
• Médio: 90 m²
• Alto: 120 m²

Obtendo-se os seguintes valores:
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Sobre este valor foi aplicada a participação de área aprovada em cada
setor do Plano Centro-Lagoinha em relação ao município considerandose o período de 2014 a 2019.

Norte

Sul

30.000

2.1. Cenários

25.000
23.948

Nesta seção, apresentam-se as projeções populacionais para o período
de 2021 a 2040, considerando o cenário tendencial e o cenário do Plano.
Conforme ressaltado anteriormente, a área em estudo apresenta
tendência de perda populacional devido ao histórico observado entre
2000 e 2010, mesmo com um pequeno aumento que foi estimado para
2020, decorrente do aumento da população do município. No cenário
tendencial, projeta-se que a população da área cairia de 34.707 habitantes
em 2020 para 32.384 em 2040. Já no cenário do Plano, esse quadro seria
revertido. A população chegaria a 42.086 em 2040, o que representaria um
crescimento populacional de aproximadamente 21% em 20 anos.
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Como é possível observar desagregando-se por padrão de renda, num
cenário de Plano, destacam-se os crescimentos populacionais nos
padrões de renda HIS e baixo no setor Norte. No mesmo setor, para os
outros padrões de renda, no cenário de Plano, as tendências de quedas
populacionais seriam atenuadas. O setor Sul, por sua vez, apresentaria
aumentos populacionais em todos os padrões de renda, principalmente
em HIS, em termos proporcionais. Tal configuração reflete diretamente
a composição domiciliar atual de ambos os setores, assim como a
produção imobiliária prevista para a região.

Cenário:

Gráficos 06 e 07: Projeção da
população por setor e padrão de
renda no Plano Centro-Lagoinha.
Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: Censo Demográfico/IBGE,
2000 e 2010; IBGE, 2019; SUREG/
SMPU, 2020.
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Gráfico 05: Projeção da população
no Plano Centro-Lagoinha. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Censo Demográfico/IBGE, 2000 e
2010 e IBGE, 2019.
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Ao observarmos as projeções por setor, verifica-se que o cenário
tendencial de queda é revertido principalmente ao Norte da linha férrea.
O setor Sul já teria um cenário tendencial de crescimento populacional e
este crescimento seria acentuado com o Plano Centro-Lagoinha.

Tendencial

Plano Centro-Lagoinha

3. Uso e ocupação do solo
Para a avaliação dos impactos concernentes às alterações do uso e
ocupação do solo, realizou-se uma análise comparativa entre o cenário
tendencial, associado ao Plano Diretor (Lei nº 11.181/2019), e o cenário
do Plano Centro-Lagoinha, com as expectativas de transformações
urbanísticas decorrentes do projeto.

No cenário tendencial, espera-se o fortalecimento de centralidades
[4], locais e regionais, e sua ampliação para trechos atualmente mais
residenciais. No entanto, a desarticulação viária e a má acessibilidade
do pedestre à área central, aliada à situação de degradação em que a
região se encontra, limitam as condições de expansão das atividades
econômicas na área. Tais centralidades serão potencializadas no cenário
do Plano, com a definição de parâmetros urbanísticos mais permissivos,
ampliação do adensamento populacional e o desenvolvimento de espaços
públicos urbanos mais qualificados e integrados. No cenário do Plano,
propostas que possibilitam e incentivam a conversão de edificações
subutilizadas tendem a dinamizar a área com a ampliação ainda maior da
densidade populacional.

No que tange ao adensamento construtivo, o comparativo foi feito levando
em consideração, principalmente, os dados das projeções domiciliar e
populacional.

[4] As centralidades locais e
regionais estão definidas no
Plano Diretor, Lei Municipal nº
11.181/2019.

Considerando um horizonte de vinte anos de vigência para o Plano
Centro-Lagoinha, tem-se, para o ano de 2040, no cenário tendencial,
uma expectativa de 17.632 domicílios e 32.384 habitantes na área. Por
outro lado, com a maior atratividade promovida pelas intervenções e
flexibilizações do Plano, projeta-se um número de 23.252 domicílios e
42.086 habitantes na área.
No cenário tendencial, a maioria do potencial construtivo projetado
concentra-se nas Centralidades Regionais e na área inserida no interior
da Avenida do Contorno (zoneamento OP-3), com destaque para a região
do bairro Barro Preto devido à sua maior possibilidade de renovação
comparada ao Centro. Neste mesmo cenário, pelo baixo potencial
construtivo, tem-se a região dos bairros Lagoinha e Bonfim, com menor
atratividade para o mercado imobiliário.

No cenário tendencial, as centralidades deverão constituir espaços
de compartilhamento dos usos residenciais e não residenciais,
aumentando a vitalidade urbana em diferentes horas do dia e diminuindo
a dependência do Centro, com relação à oferta de comércio, serviços e
geração de emprego. Já com a implementação do Plano, para além do
compartilhamento de usos, haveria incentivo ainda maior à ampliação do
uso residencial nas centralidades, com possibilidade de edificações com
maiores potenciais construtivos e flexibilização das quotas de terreno
por unidade habitacional. Outra medida visando a potencialização das
centralidades é a requalificação do espaço público de vias, com ênfase
nas calçadas e nas condições de circulação dos pedestres.

No cenário do Plano Centro-Lagoinha, o adensamento construtivo será
estimulado ao tornar a área mais atrativa do que outras do município
e RMBH, pela definição de coeficientes de aproveitamento máximos
superiores aos estabelecidos no Plano Diretor e outras flexibilizações de
parâmetros urbanísticos, bem como intervenções de melhoria urbanística
e ambiental, que ampliarão a atratividade da região. Entretanto, são
previstos adensamentos diversificados para a área, seja em função do
interesse diferenciado do mercado imobiliário, seja em decorrência dos
limites de altimetria de cada conjunto urbano tombado. Neste cenário, a
intenção é potencializar a região central e do bairro Barro Preto, onde há
interesse imobiliário e capacidade de suporte, por meio de parâmetros
urbanísticos mais permissivos e de intervenções urbanísticas.

No cenário do Plano Centro-Lagoinha, o uso residencial é incentivado em
toda a área com a otimização da utilização dos sistemas de infraestrutura
existentes e, assim, desfrutando da boa acessibilidade aos sistemas de
transporte público por ônibus e metrô. Ainda estão previstas intervenções
que busquem maior integração entre os modais de transporte e a
superação da segregação entre áreas hoje desconexas.

O Mapa 3.1 sobrepõe dados das áreas renováveis, dos potenciais
construtivos propostos pelo Plano Centro-Lagoinha e das restrições
altimétricas em conjuntos urbanos protegidos. Esse cruzamento de
informações permite que se avalie quais são as áreas com maior
potencial de transformação com a implementação do Plano –
regiões com menos áreas consolidadas (e maior concentração de
áreas renováveis), maior potencial construtivo e menores restrições
altimétricas. Observa-se que a porção do território com a maior
concentração dessas características é a região do bairro Barro Preto.
Em concentração menor, essas características podem ser observadas
também em porções do bairro Carlos Prates, próximo à avenida Nossa
Senhora de Fátima e junto à avenida Presidente Antônio Carlos, em sua
porção Leste.

No cenário tendencial, a ADE Região da Lagoinha estimula a diversidade
comercial e de serviços, em especial as atividades compatíveis com a
vocação cultural da região. No cenário do Plano essas tendências são
reforçadas. Além da diversidade de usos, busca-se a permanência de
atividades tradicionais e relacionadas à identidade cultural por meio de
incentivos a atividades de comércio e serviços tradicionais, locais e/ou de
pequeno porte, e outras estratégias para evitar sua substituição, como a
limitação da área de novos estabelecimentos comerciais, a exemplo do
que já acontece na ADE Santa Tereza.
Em relação às áreas públicas, a maior parte está ocupada, com exceção
de algumas áreas remanescentes de obras viárias. Dessa forma, não
existem áreas públicas vazias significativas, a não ser as residuais
decorrentes da implantação de obras viárias na região. Não há, no cenário
tendencial, expectativa de ampliação das áreas públicas. Entretanto,
aquelas que são vazias tendem, no contexto do Plano Centro-Lagoinha, a
serem qualificadas e integradas ao restante da cidade, como os espaços
públicos do Complexo da Lagoinha. Também haverá investimento
em praças, em equipamentos comunitários e em HIS, contribuindo
significativamente para a criação de uma nova ambiência urbana.

Ressalta-se que os conjuntos de áreas consolidadas e renováveis e
as restrições altimétricas são as mesmas no cenário tendencial e no
cenário do Plano Centro-Lagoinha. Assim, as principais diferenças a
serem consideradas entre os dois cenários, além da maior atratividade
da área no cenário do plano em função de intervenções de melhoria
urbanística e ambiental, já indicada acima são: a) potenciais construtivos
e sua distribuição no território; e b) flexibilizações de outros parâmetros
urbanísticos. Com relação aos potenciais construtivos, no cenário do
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Plano, eles são maiores do que no cenário tendencial para a maior
parte do território (áreas de adensamento preferencial – AP e áreas de
adensamento moderado – AM). Mas, ainda que maiores, a distribuição dos
potenciais construtivos no território no cenário do Plano e no tendencial
seguem lógicas semelhantes. Contudo, nas áreas de transformação - AT,
observa-se uma quebra dessa lógica: é nessas áreas que o cenário do
Plano pode provocar uma alteração maior nos padrões de ocupação e uso
do solo, em comparação ao cenário tendencial.

O município possui políticas para incentivar a recuperação de imóveis
de interesse cultural, que possuem, contudo, alcance limitado como
a isenção de IPTU e a Transferência do Direito de Construir (TDC)
para imóveis em bom estado de conservação, o programa “Adote um
Bem Cultural”, com aplicação ainda tímida em imóveis privados; Leis
de Incentivo à cultura e contrapartidas do Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPCM-BH). Esse deve ser o
resultado do cenário tendencial.

Por fim, dentre os demais parâmetros urbanísticos específicos definidos
no Plano, ressaltam-se aqueles que podem resultar em tipologias
arquitetônicas e morfologias urbanas mais compactas, possibilitando
adensamento construtivo com edificações relativamente mais baixas:
possibilidade de flexibilização da altura máxima na divisa para edificações
com até cinco pavimentos e construção de banheiros e áreas de serviço
com iluminação e ventilação artificiais. Esses parâmetros permitirão
compatibilizar a proteção da paisagem urbana em conjuntos urbanos
protegidos com a manutenção dos limites de altimetria, e outras
diretrizes, estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio
Cultural de Belo Horizonte (CDPCM-BH), com as propostas de maior
adensamento populacional em áreas bem servidas por infraestrutura
urbana.

No cenário do Plano Centro-Lagoinha, com os recursos arrecadados, a
expectativa é que, além das melhorias previstas no cenário tendencial,
aconteça melhora no estado de conservação do patrimônio edificado
por meio do restauro de imóveis com proteção específica, da finalização
de estudos abertos pelo CDPCM-BH e da promoção de intervenções
arquitetônicas e urbanísticas que possibilitem uma arquitetura
harmoniosa com a ambiência dos conjuntos. Dessa forma, em adição ao
que já existe de atuação, o Plano propõe a destinação de recursos para
a política municipal de preservação do patrimônio cultural. Além disso,
principalmente em regiões de cultura popular pujante, como a região dos
bairros Lagoinha e Bonfim e nas vilas Senhor dos Passos e Pedreira Prado
Lopes, pretende-se incentivar a salvaguarda do Patrimônio Imaterial.
A política de proteção do Patrimônio Imaterial do município de Belo
Horizonte foi instituída por meio da Lei nº 9.000/2004, tendo como
instrumento o registro dos bens culturais de natureza imaterial. Por meio
dos registros imateriais, o município pode conferir reconhecimento e
legitimidade aos bens de natureza imaterial, auxiliando na promoção e
na construção de ações de salvaguarda, essenciais para a continuidade
das manifestações culturais. A expectativa é de maior valorização do
patrimônio imaterial na área abrangida pelo Plano em virtude do potencial
de utilização de recursos desta para o financiamento de estudos e
registros.

4. Patrimônio cultural, paisagem e marcos visuais
Para a avaliação dos impactos concernentes às alterações do
patrimônio cultural, paisagem e marcos visuais, realizou-se uma análise
comparativa entre o cenário tendencial, associado ao Plano Diretor (Lei
nº 11.181/2019), e o cenário do Plano Centro-Lagoinha, com as expectativas
de transformações urbanísticas decorrentes do projeto, assim como nos
outros itens deste documento.
4.1. Patrimônio cultural

No cenário com o Plano, devido à maior permissividade dos índices
e parâmetros de ocupação e uso do solo e consequente atração de
novos empreendimentos, espera-se que ocorra um aumento da pressão
imobiliária sobre os conjuntos urbanos protegidos. Alguns desses novos
empreendimentos poderiam apresentar marcos visuais representativos,
obstruindo visadas já consolidadas dessas áreas. Nas áreas protegidas,
espera-se mitigar esse problema por meio da aplicação dos recursos
oriundos do Plano na restauração de bens imóveis; na elaboração e
implantação de projetos que qualifiquem as áreas protegidas, dentre
outras medidas. Em imóveis com processos de tombamento abertos, os
investimentos poderiam ser aplicados na elaboração de dossiês visando a
finalização dos processos.

A área do Plano Centro-Lagoinha abarca diferentes conjuntos urbanos
protegidos: Avenida Barbacena - Grandes Equipamentos; Praça Raul
Soares e Avenida Olegário Maciel; Avenida Afonso Pena e Adjacências;
Praça Rio Branco; Rua dos Caetés e Adjacências; Rua da Bahia e
Adjacências; Praça Rui Barbosa e Adjacências; Bairro Floresta; Bairros
Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates. Cada uma possui especificidades com
expectativas de resultados distintos com ou sem o estabelecimento do
Plano.
Em toda a área em estudo, é possível notar imóveis com proteção cultural
que tenham problemas de conservação. Nota-se maior quantidade de
imóveis descaracterizados no Conjunto Urbano que abrange os bairros
Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates, especialmente ao longo da Rua
Itapecerica, que possui concentração de imóveis tombados ou indicados
para tombamento, porém em mau estado de conservação. Neste mesmo
conjunto, observam-se também problemas relacionados ao tecido e à
ambiência urbana. Os pedestres trafegam em calçadas muito estreitas e
irregulares, além de enfrentarem barreiras urbanas expressivas, como o
complexo de viadutos, que contribuem para a segregação das diferentes
porções do bairro e da área central da cidade.

No cenário tendencial, apesar da manutenção da ambiência pela
fiscalização da Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público (DPCA) e
pelo CDPCM-BH, seriam mantidos os longos prazos dos processos
de tombamento e a conservação inadequada de imóveis protegidos.
Também é possível citar a manutenção de problemas na fruição de
áreas de conjuntos reconhecidos em função de questões urbanísticas,
a exemplo da segregação da região da Lagoinha pela avenida Antônio
Carlos e pelo complexo de viadutos. Com a destinação de parte da
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arrecadação do Plano Centro-Lagoinha para a política de patrimônio
cultural, será possível atenuar o prazo dos processos de tombamento e
viabilizar a restauração de imóveis protegidos, bem como implementar
intervenções urbanísticas e arquitetônicas que possibilitem a integração
e a qualificação de espaços públicos e de áreas degradadas.

da ambiência e do impedimento do adensamento ou da degradação
das áreas. Edificações que não interfiram nos padrões altimétricos
das deliberações do CDPCM podem apresentar arquitetura hostil aos
elementos que caracterizam a harmonia do espaço e seriam aprovadas
sem a necessidade de interface com a DPCA, ou seja, sem análise quanto
ao seu impacto na ambiência. Com relação a esse aspecto, o cenário do
Plano implicará em uma melhor ambiência urbana para os Conjuntos
Protegidos, pois ele prevê restrições para marcação de muros e fachadas
com cores chamativas nos conjuntos urbanos protegidos, especialmente
em estacionamentos, onde se observam esses padrões com frequência.

4.2. Paisagem e marcos visuais
No cenário tendencial, haverá uma ampliação dos coeficientes de
aproveitamento máximo dos lotes com o fim das limitações que
atualmente incidem nas áreas destinadas à implementação de Operações
Urbanas Consorciadas [5]. Assim, mesmo sem a implementação do Plano
Centro-Lagoinha, as áreas lindeiras aos principais corredores viários
presentes na área (avenidas Presidente Antônio Carlos, Nossa Senhora de
Fátima, Dom Pedro II e do Contorno) e a porção inserida na área central
de Belo Horizonte tendem a verticalizar, sobretudo por meio de processos
de renovação urbana. Esta tendência é reforçada no cenário do Plano pela
possibilidade de utilização de coeficientes de aproveitamento máximos
ainda maiores. Todavia, com o Plano, esse aspecto poderá ser atenuado
por meio da construção de tipologias arquitetônicas mais compactas
e comparativamente de altimetria similar ao cenário tendencial, que
será possível em função de parâmetros específicos previstos pelo Plano
como a possibilidade de flexibilização da altura máxima na divisa para
edificações com até cinco pavimentos e construção de banheiros e áreas
de serviço com iluminação e ventilação artificiais.

Os marcos visuais compostos pelos viadutos e passarelas dos grandes
corredores viários e nos fundos de vale, em geral, trazem impactos
negativos para a cidade, e, em alguns casos, configuram-se como
barreiras urbanas, como o complexo de viadutos da Lagoinha. O Plano
propõe a requalificação ou criação de travessias, integração dos espaços
públicos do Complexo da Lagoinha e criação de edificações de destaque
na paisagem. Consequentemente, haverá a criação de novos marcos
visuais para a cidade e para a área em estudo, qualificando a paisagem.

[5] A Lei Municipal nº 9.959, de
20 de julho de 2010 indicou uma
série de áreas no município para
a implementação de OUCs. Ela
também impôs restrições para a
ocupação dessas áreas até que
as OUCs fossem implementadas.
A Lei nº 11.181/19 manteve
essas restrições, contudo as
restrições deixarão de incidir
nesses territórios dois anos após
a entrada em vigor da lei, o que
acontecerá em fevereiro de 2022.

O Plano Centro-Lagoinha também propõe a estruturação de mirantes em
pontos selecionados, com a implantação de infraestrutura de uso público,
possibilitando visadas de longo alcance da cidade ou de partes dela.
A verticalização do entorno deve ser restringida de modo a garantir as
visadas que devem ser preservadas.

Nas porções inseridas no interior de bairros, fora da avenida do Contorno
(bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates), o cenário tendencial
indica potencial altimétrico similar ao das novas edificações. Com a
implementação do Plano, o adensamento pode vir a aumentar nessas
áreas. Contudo, as altimetrias das novas edificações ainda deverão
respeitar os limites e condições impostas pela proteção do CDPCM-BH.
Assim, a paisagem dos conjuntos urbanos existentes estará resguardada
devido às proteções estabelecidas pelo CDPCM-BH, embora, no entorno
dos mesmos, a paisagem tende a ser transformada.

À escala do pedestre, no cenário tendencial, a paisagem urbana percebida
ao nível dos olhos tende a ser qualificada em eixos classificados como
conexões verdes pelo Plano Diretor, especificamente nas ruas Itapecerica,
Além Paraíba, Bonfim e Peçanha e na avenida Presidente Antônio Carlos.
Nesses trechos, estão previstas melhorias na arborização. Já com o
Plano Centro-Lagoinha, essas ações tendem a ser potencializadas com
propostas específicas de qualificação urbanística previstas neste Plano
que serão viabilizadas com recursos arrecadados. As novas edificações
também tendem a criar novas referências na paisagem urbana local ou da
cidade.

Nas áreas internas à avenida do Contorno, o cenário tendencial sinaliza
para um aumento da altimetria das edificações, reforçando a paisagem
já verticalizada da área central, ressalvados apenas os trechos que
fazem parte dos conjuntos urbanos protegidos e os que possuem visadas
protegidas pelo CDPCM. No cenário do Plano, espera-se a potencialização
da verticalização dessa paisagem urbana, por meio da possibilidade de
flexibilização das limitações altimétricas para casos específicos, e do
estímulo ao adensamento construtivo das demais áreas.

5. Habitação
As diretrizes para o uso e a ocupação do solo, para a habitação de
interesse social (HIS) e para a diversidade de usos e o Programa
Básico de Ocupação do Plano Centro-Lagoinha tem dentre os seus
objetivos promover a ampliação da oferta de habitação para um público
diversificado em termos de renda e o adensamento construtivo e
populacional com vistas ao melhor aproveitamento da infraestrutura
instalada na área abrangida pelo Plano, notadamente no Hipercentro e no
seu entorno imediato.

As altimetrias dos conjuntos urbanos presentes são baseadas em
critérios técnicos com o objetivo da preservação da visibilidade dos
marcos referenciais, das visadas privilegiadas, da ambiência das vias e
de disciplinar a ocupação do entorno imediato dos bens com proteção
cultural nos conjuntos. Todavia, nas áreas protegidas existem exceções
de limites altimétricos extrapolados, alguns anteriores aos estudos
realizados pela DPCA e outros autorizados pelo próprio Conselho. É
preciso destacar que a altimetria precisa de outras diretrizes de proteção
para cumprir os objetivos citados, pois não é garantia de manutenção

Para a avaliação dos impactos concernentes ao tema da habitação,
realizou-se uma análise comparativa entre o cenário tendencial,
associado ao Plano Diretor (Lei nº 11.181/2019), e o cenário do Plano
Centro-Lagoinha, com as expectativas de transformações urbanísticas
decorrentes do projeto.
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Segundo a projeção populacional feita para o perímetro do Plano CentroLagoinha, analisada no Capítulo 1, a população na área atualmente tende
a sofrer pequena redução. Em 2020, a população foi estimada em 34.707
pessoas, enquanto em 2040, no cenário tendencial, cairia para 32.384
pessoas. No entanto, com a atratividade exercida pela implementação
do Plano, esta população tende a aumentar para 42.086 em 2040.
Estratificando a população por faixas de renda, haverá um aumento da
proporção de famílias com renda mensal de até 5 s.m. (público de HIS,
Habitação de Interesse Social) para 47% no cenário tendencial e de 49%
com o Plano Centro-Lagoinha, sendo que atualmente está em 46%.

• A associação de instrumentos de política urbana à Operação Urbana
Consorciada contribui para o efetivo cumprimento da função social da
propriedade e da cidade, possibilitando a diversificação do público alvo da
produção habitacional em áreas qualificadas e providas de infraestrutura
adequada, como, por exemplo, a realização de Convênio Urbanístico de
Interesse Social em áreas públicas ou privadas com vistas à construção
de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS) com a
implantação, inclusive, de usos mistos;
• A execução de investimentos em habitação de interesse social
e na qualificação de espaços públicos contempla a realização de
investimentos nas vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos, bem
como na Ocupação Pátria Livre, considerando as diretrizes dos Planos
Globais Específicos (PGEs) – no caso das vilas – e ações desenvolvidas
pela comunidade – em ambos os casos –, com foco na melhoria da
acessibilidade e na qualificação dos espaços de uso coletivo, ampliando,
inclusive, a integração dessas áreas ao restante da região.

O Plano Diretor prevê diversas estratégias para a produção habitacional
de interesse social, em consonância com as determinações da Política
Municipal de Habitação (Res. LII/2018 do CMH e suas atualizações),
enfatizando a produção pública com recursos da Outorga Onerosa do
Direito de Construir (OODC); a promoção da política de aluguel social e
de outros programas habitacionais; a produção habitacional por meio
de Convênio Urbanístico em terrenos públicos e privados; incentivos à
produção pelo mercado imobiliário (Benefício de Produção Habitacional BPH); suporte para as cooperativas habitacionais, dentre outros. Ademais,
busca-se promover a implantação de HIS sobretudo nas centralidades e
na área central da cidade. Na região da Lagoinha, o Plano Diretor propõe a
ocupação e o uso de imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados
e prioriza a instalação de empreendimentos de uso residencial e misto,
em especial daqueles associados à habitação de interesse social.

No perímetro do Plano Centro-Lagoinha, há duas AEIS-1, uma na rua
Pedro Lessa, próxima à Pedreira Prado Lopes, e outra no bairro Bonfim. A
primeira área já está edificada e a segunda, de acordo com estudos, tem
a capacidade estimada para cerca de 50 unidades habitacionais, cuja
construção poderá ser viabilizada por meio da execução de investimentos
previstos no Plano.
Num cenário tendencial, a execução de ações vinculadas à PMH ficaria,
como no restante da cidade, condicionada às possibilidades de execução
financeira da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel).
Considerando o cenário de implementação do Plano Centro-Lagoinha,
a destinação de parte dos recursos arrecadados para habitação de
interesse social garante tanto a realização de intervenções nas vilas
Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes e na Ocupação Pátria Livre,
quanto a efetiva implementação de programas e ações que visam à
provisão habitacional.

A implementação do Plano Centro-Lagoinha vai contribuir para
atingir os objetivos definidos no Plano Diretor, possibilitando, ainda, a
potencialização e a ampliação das possibilidades de atuação frente às
demandas habitacionais na área abrangida pelo Plano. Sob este aspecto
destaca-se que:
• A definição de parâmetros urbanístico e arquitetônicos específicos
pelo Programa Básico de Ocupação do Plano Centro-Lagoinha visam
incentivar a produção de HIS, bem como a diversificação das tipologias
habitacionais ofertadas, especialmente nas Áreas de Transformação
(AT), nas Áreas de Adensamento Preferencial (AP) e nas Áreas de
Adensamento Moderado (AM), por meio da construção de novas
edificações e da reconversão de edificações existentes;

6. Meio Ambiente
Para a avaliação dos impactos concernentes às alterações ambientais,
realizou-se uma análise comparativa entre o cenário tendencial,
associado ao Plano Diretor (Lei nº 11.181/2019), e o cenário do Plano
Centro-Lagoinha, com as expectativas de transformações urbanísticas
decorrentes do projeto. Esta seção está dividida nos seguintes subtemas:
Condições geológicas e geomorfológicas; Bacias hidrográficas e recursos
hídricos; Vegetação urbana; Aspectos climáticos; Conforto ambiental;
Saneamento; e Áreas degradadas.

• Está prevista, na forma apresentada no Capítulo 5 do Plano de
Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha, a destinação de percentuais
de arrecadação da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), bem
como de outras fontes de recursos, à provisão habitacional de interesse
social – cujos investimentos deverão ser executados em conformidade
com as determinações da PMH (Res. LII/2018 do CMH);

6.1. Condições geológicas e geomorfológicas

• Em consonância com as diretrizes do Plano Diretor, busca-se, por meio
dos investimentos previstos no Plano Centro-Lagoinha, a conjugação de
HIS a equipamentos de uso público, de forma a consolidar o uso misto e
ampliar o acesso da população beneficiada pela PMH a serviços diversos;
• A adoção da Unidade de Vizinhança Qualificada (UVQ) como referência
para a definição da localização dos equipamentos de uso público a serem
implantados contribui para a qualificação do uso residencial;

Com relação aos aspectos geológicos, os dois principais locais que
exigem atenção são a Pedreira Prado Lopes e a Pedreira do Campo
Pitangui. Em ambas as áreas, há riscos de queda e rolamento de blocos
devido à exposição da rocha sã provocada por antigas detonações. Na
Pedreira Prado Lopes, foram realizadas medidas de controle de riscos
a fim de garantir a reabertura, no ano de 2017, da Escola Municipal de
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Educação Infantil (EMEI) Maria da Glória Lommez. Na Pedreira do Campo
Pitangui, não há registros recentes de queda ou rolamento de blocos.
Embora o Plano Diretor tenha instituído Áreas de Diretrizes Especiais
– Mirantes, que visam o tratamento ambiental e urbanístico de lugares
com valor paisagístico, ambas as pedreiras não estão demarcadas
como tal. Portanto, no cenário tendencial, ambas permanecerão sob as
mesmas condições. Porém, com o Plano Centro-Lagoinha, poderá haver
tratamento urbanístico e recuperação ambiental das pedreiras, com
implantação de mirantes, praças, mobiliários e equipamentos urbanos,
além da arborização dos espaços públicos e do controle e monitoramento
dos riscos de queda e rolamento de blocos.

terreno por meio de técnicas compensatórias de drenagem com foco nos
conceitos de infiltração, evapotranspiração, retenção e detenção.
A acentuação de processos erosivos poderia provocar movimentos de
massa, principalmente, nas áreas de alta declividade dos topos de morro
e superfícies de transição. No entanto, no cenário tendencial, as medidas
de difusão do controle na fonte das águas pluviais e de estabilização das
encostas de alta declividade contribuirão para redução dos riscos de
movimentos de massa.
No cenário do Plano Centro-Lagoinha, a criação de parques e praças
nas áreas declivosas contribuirá para redução da vulnerabilidade social
e dos prejuízos econômicos relativos aos movimentos de massa, pois
os espaços públicos terão uso intermitente e poderão ser adotadas
soluções de projeto para evitar danos aos equipamentos em eventos de
deslizamentos de terra.

Na região do Plano Centro-Lagoinha, existem Áreas de Preservação
Permanente (APP) caracterizadas por altas declividades. Fazem parte
as Pedreiras Prado Lopes e a Pedreira do Campo Pitangui, cujo cenário
tendencial foi apresentado anteriormente. Outras duas APPs estão em
logradouros públicos e demarcadas no Plano Diretor como zoneamentos
de Preservação Ambiental (PA-1). Nesse sentido, a tendência é de que
haja a revegetação das vertentes e o manejo do escoamento das águas
pluviais a fim de garantir a preservação ambiental e o controle de riscos
por meio de medidas de estabilização das encostas. As demais APPs
de declividade estão em lotes privados, portanto as encostas foram
previamente estabilizadas durante a construção de edificações ou, no
cenário tendencial, serão estabilizadas à medida que houver renovação
dos lotes com substituição das edificações. Com a implantação do Plano,
as vertentes de alta declividade inseridas em PA-1 serão incorporadas a
espaços públicos. Nesse sentido, além da estabilização de encostas, as
áreas receberão intervenções urbanísticas e ambientais que promoverão
o uso coletivo do espaço público e uma melhor ambiência urbana. A
renovação de lotes privados será induzida devido à maior permissividade
de adensamento atrelada à valorização dos imóveis. Assim, o cenário
tendencial de renovação urbana será potencializado com a implantação
do Plano Centro-Lagoinha, o que favorecerá a disseminação de medidas
de estabilização de encostas nos lotes privados e logradouros públicos.

O adensamento construtivo também impactará na compactação de solos
em áreas permeáveis devido ao uso de maquinários e veículos pesados
e às intervenções de movimentação de terra, de terraplanagem e de
aterramento necessárias nas obras civis. O cenário tendencial é de solos
compactados e com menor coeficiente de permeabilidade nas áreas
permeáveis dos lotes.
Com a implementação do Plano Centro-Lagoinha, poderá ser exigida,
ao final das obras, a qualificação da permeabilidade do solo por meio
da implantação de dispositivos de infiltração da água pluvial de forma
a ampliar os serviços ambientais prestados pelas áreas permeáveis e
reverter o processo de compactação do solo.
Apesar da tendência de adensamento construtivo, espera-se a
manutenção ou incremento de áreas permeáveis devido a aplicação da
taxa de permeabilidade mínima por lote, conforme determinado no Plano
Diretor. Esse cenário tendencial é intensificado pela alta densidade de
lotes renováveis que, quando da substituição das edificações, darão
origem a imóveis aprovados em conformidade com os novos parâmetros
do Plano Diretor.

Com o Plano Diretor, foi ampliado o estoque de potencial construtivo
da área de estudo, o que poderá induzir o adensamento construtivo. A
construção de novas edificações, aliada ao alto potencial de renovação
urbana dos lotes, irá gerar um maior escoamento da água pluvial e,
por conseguinte, haveria a acentuação dos processos erosivos. No
entanto, nesse cenário tendencial já são previstas medidas mitigadoras
que acabam por atenuar os processos de erosão, visto que as
regulamentações estabelecem que cada lote só pode lançar para o
sistema público de drenagem a vazão equivalente àquela do terreno em
condições naturais. Nesse sentido, a tendência é de difusão do controle
na fonte das águas pluviais e redução de processos erosivos conforme
ocorra a renovação dos lotes com a substituição das edificações.
Em comparação ao cenário tendencial, a implantação do Plano CentroLagoinha poderá potencializar a atenuação da erosão com a integração
dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha e a qualificação de
praças, o que ampliará as áreas permeáveis e a cobertura vegetal da
região. Ademais, haverá exigências ou estímulos para que os lotes lancem
no sistema público de drenagem vazões inferiores àquelas do terreno
em condições naturais ou mesmo que retenham toda a água pluvial no

Já no cenário do Plano Centro-Lagoinha, a ampliação de áreas permeáveis
será potencializada com a implantação de parques e praças e com o
plantio de indivíduos arbóreos em logradouros públicos. Adicionalmente,
a exigência e estímulo para implantação de dispositivos de infiltração da
água pluvial contribuirão não só para o aumento da área permeável, como
também para a qualificação da permeabilidade do solo.
6.2. Bacias hidrográficas e recursos hídricos
O perímetro do Plano Centro-Lagoinha está na Macrobacia do ribeirão
Arrudas e abrange as seguintes Bacias Elementares: Bacia do córrego dos
Pintos, Bacia do córrego Cachoeirinha, Bacia do córrego do Leitão, Bacia
do córrego Lagoinha e Bacia do córrego do Pastinho.

41

As Bacias Elementares na área em estudo possuem altas taxas de
impermeabilização do solo (acima de 58%), o que gera elevadas vazões
de escoamento superficial da água pluvial. No cenário tendencial, haverá

diminuição do escoamento superficial devido a aplicação dos parâmetros
do Plano Diretor. Ainda, as edificações em processo de regularização e
as novas edificações deverão instalar dispositivos de manejo da água
urbana de modo a lançar para o sistema público de drenagem uma vazão
equivalente àquela do terreno em condições naturais. Com isso, parte
da água da chuva infiltrará ou ficará retida nos lotes, evitando, assim,
a sobrecarga do sistema público de microdrenagem. O alto potencial
de renovação urbana também contribuirá para o controle na fonte do
escoamento superficial, visto que, com a substituição das edificações,
serão aplicados os novos parâmetros do Plano Diretor.

terraplanagens e aterramentos nas obras de construção civil, bem
como haverá um aumento na disposição de resíduos sólidos dado o
adensamento populacional. O carreamento de sedimentos e de resíduos
pelas águas pluviais poderá obstruir os sistemas de microdrenagem,
causando alagamentos, assoreando os cursos d’água e intensificando
as inundações. No cenário tendencial, a obstrução dos sistemas de
microdrenagem e o assoreamento dos cursos d’água ocorrerão, porém
serão mitigados com a exigência de licenciamento para movimentações
de terra, de elaboração de Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos,
de aplicação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
e de limpeza e manutenção periódicas das redes de drenagem.

No cenário do Plano Centro-Lagoinha, a redução poderá ser
potencializada por meio de ações que visem mitigar impactos. Ou
seja, infiltrar ou reter por completo as águas pluviais no interior do
lote ou lançar para o sistema público de drenagem uma vazão menor
do que aquela gerada pelo terreno em condições naturais. Os projetos
de integração dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha, de
qualificação ambiental de espaços públicos e de arborização viária
também contribuirão para reduzir o escoamento superficial. A
ampliação de áreas permeáveis e o plantio de indivíduos arbóreos
aumentarão, respectivamente, as taxas de infiltração da água no solo e de
evapotranspiração da vegetação.

No cenário do Plano Centro-Lagoinha, o impacto poderá ser mitigado
por meio de ações voltadas para o controle na fonte do escoamento
superficial e para a redução da geração de resíduos sólidos, sua
disposição e destinação adequada. Ainda, a ampliação das áreas
permeáveis, da cobertura vegetal e a integração dos espaços públicos
do Complexo da Lagoinha contribuirão para a retenção dos sedimentos
no solo e na vegetação. Adicionalmente, poderão ser implantados pontos
de descarte de resíduos em logradouros públicos, bem como executadas
ações de fiscalização e monitoramento da disposição clandestina de
resíduos sólidos.

Com relação às ações de mitigação de inundações, no cenário tendencial
estão previstas a implantação da Bacia de Detenção do Calafate
(ribeirão Arrudas) e as intervenções nas galerias de drenagem do córrego
dos Pintos. A primeira obra não está na área em estudo, no entanto
beneficiará a região, haja visto que será implantada em trecho do ribeirão
Arrudas à montante das áreas de intervenção do Plano Centro-Lagoinha.
Já a segunda está inserida na área do Plano e reduzirá os riscos de
inundação na Avenida Francisco Sá e na Avenida dos Andradas, bem como
promoverá uma melhor circulação de veículos e pedestres durante os
eventos chuvosos. Essas intervenções prioritárias tendem a contribuir
para a redução das áreas inundáveis no cenário tendencial. Além disso,
a aplicação dos parâmetros urbanísticos do Plano Diretor, em especial
a taxa de permeabilidade, contribuirá para a redução das inundações à
medida que o escoamento superficial da água da chuva será controlado
na fonte e, portanto, chegará com menor volume nos cursos d’água.

A possibilidade de adensamento urbano devido ao aumento do estoque
construtivo poderá acarretar também a degradação da qualidade da
água. Os fatores geradores da degradação são: aumento da geração de
esgotos sanitários, aumento na geração de resíduos sólidos e aumento
do carreamento de sedimentos. No cenário tendencial, a degradação da
qualidade da água será mitigada com a exigência de licenciamento para
movimentações de terra, de elaboração de Plano de Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos, de aplicação do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos e de limpeza e manutenção periódicas das redes de
drenagem e de esgotamento sanitário.
No cenário do Plano Centro-Lagoinha, haverá uma melhoria da
qualidade da água, visto que serão exigidas e estimuladas medidas de
tratamento e reúso das águas cinzas, bem como medidas de redução da
geração de resíduos sólidos, de sua disposição e destinação adequada.
Adicionalmente, a ampliação das áreas permeáveis e da cobertura vegetal
aliadas à ampliação de áreas verdes contribuirão para diminuição dos
sedimentos diluídos na água e carreados pelo escoamento superficial.

No cenário do Plano Centro-Lagoinha, as obras de drenagem citadas
conjugadas à indução da renovação urbana contribuirão para uma maior
redução das inundações na medida em que as edificações renováveis
forem substituídas por edificações aprovadas de acordo com o Plano
Diretor, garantindo a taxa de permeabilidade mínima e implantando
dispositivos de controle na fonte do escoamento superficial. Os
projetos de integração dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha,
de qualificação ambiental de espaços públicos e de arborização viária
também contribuirão para redução das inundações. A ampliação de
áreas permeáveis e o plantio de indivíduos arbóreos aumentarão,
respectivamente, as taxas de infiltração da água no solo e de
evapotranspiração da vegetação.
O Plano Diretor amplia o estoque construtivo do perímetro do Plano
Centro-Lagoinha, o que poderá promover um maior adensamento
urbano. Consequentemente, serão realizadas movimentações de terra,

Além disso, a possibilidade de adensamento urbano também implicará
no aumento das obras de construção civil que geram efluentes líquidos
como graxas, óleos, combustíveis, solventes, tintas, entre outros.
Tais efluentes podem poluir o lençol freático, em especial, quando
manuseados em áreas permeáveis e nas calhas aluviais. No cenário
tendencial, haverá uma paulatina renovação urbana dos terrenos, sendo
que as novas construções passarão por processos de licenciamento das
edificações. Nesse sentido, a fiscalização e o monitoramento do controle
dos efluentes líquidos poluentes serão realizados durante o processo de
licenciamento das edificações.
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Entretanto, no cenário tendencial, associado a exigências da legislação
ambiental e do Plano Diretor , serão exigidas medidas adicionais
para evitar a poluição do lençol freático, como caixas de separação
e acumulação para óleos e graxas, fossas sépticas ou filtros e caixa
retentora de gordura para tratamento de efluentes domésticos e caixa
sedimentadora para águas residuais provenientes da lavagem de veículos
e peças. Também deverão ser adotadas medidas de manutenção e
monitoramento dos maquinários, equipamentos e veículos a fim de
garantir que não haja vazamentos que possam poluir o lençol freático.

Lagoinha, a qualificação ambiental de praças e espaços públicos e
a arborização do sistema viário. Essas medidas funcionarão como
sumidouros de gases de efeito estufa e contribuirão para a melhoria da
qualidade do ar. Também serão estimulados a mobilidade ativa e o uso do
transporte público, reduzindo as emissões tanto de gases de efeito estufa
quanto de poluentes locais.
6.5. Conforto ambiental
Nas áreas onde a ocupação é menos verticalizada, a iluminação é
melhor aproveitada, bem como há menor interferência em termos de
sombreamento. O bairro Centro, em função da altura e proximidade das
edificações, é aquele em que a interferência em termos de ventilação e
iluminação é mais intensa, sendo comum verificar edificações que têm
suas janelas diretamente voltadas para a face Oeste (sol poente), muitas
destas sem dispositivos para a atenuação da incidência da luz solar,
o que acarreta na necessidade de vedações por cortinas, impedindo a
entrada da iluminação natural, e obrigando a utilização da luz artificial.
A altimetria e proximidade dos edifícios também contribuem para uma
ventilação deficiente, interferindo na dissipação de calor, bem como
das partículas em suspensão e gases. Com a previsão de renovação
e adensamento urbanos, haverá maior interferência na iluminação e
ventilação, o que poderá ser mitigado com o estímulo ao emprego de
estratégias de resiliência e sustentabilidade nos projetos arquitetônicos,
conforme estabelecido no Plano Diretor.

6.3. Vegetação urbana
As vegetações remanescentes da área em análise são, majoritariamente,
espécies nativas secundarizadas ou exóticas. No cenário tendencial,
haverá, por um lado, supressão de vegetação devido à execução de obras
civis em lotes e logradouros públicos. No entanto, por outro, haverá
aumento da cobertura vegetal devido à exigência de áreas permeáveis
vegetadas e arborizadas nos lotes, bem como ao estímulo para plantio
de arborização viária no zoneamento de Conexões Verdes, o qual tem por
objetivo promover a conectividade entre unidades de proteção ambiental
já consolidadas e compatibilizar o plantio de árvores em calçadas com
mobiliários urbanos e faixas de livre circulação de pedestres.
O cenário do Plano Centro-Lagoinha poderá potencializar o aumento da
cobertura vegetal com a criação de áreas verdes nas intervenções de
integração dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha, arborização
de praças e espaços públicos e recuperação ambiental das pedreiras e
áreas degradadas.

Já a partir do Plano Centro-Lagoinha, além do atendimento aos
parâmetros urbanísticos gerais do Plano Diretor e dos específicos para
a região, será exigida a demonstração do atendimento à norma da ABNT
NBR 15575, Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais, que traz
importantes requisitos relativos a condições de habitabilidade, conforto
acústico, lumínico e térmico, , segurança e sustentabilidade,

Com relação à Agricultura Urbana, espera-se que, no cenário tendencial,
as iniciativas em curso na área em estudo sejam mantidas pelas
organizações da sociedade civil responsáveis pelos projetos, com o apoio
da Prefeitura de Belo Horizonte. Por sua vez, no cenário do Plano CentroLagoinha, haverá expansão considerável das atividades dessas atividades.
Além do estímulo à implantação e manutenção de espaços produtivos,
será proposta a criação de feiras regulares para comercialização da
produção As estruturas produtivas também poderão ser articuladas a um
projeto para formação e treinamento de agricultores urbanos.

Quanto à questão dos ruídos, no cenário tendencial, algumas obras podem
gerar o aumento dos níveis emitidos, mas que ficarão restritos ao entorno
dessas intervenções. O tráfego intenso de veículos nos horários de pico
ao longo dos principais eixos das avenidas Antônio Carlos, Pedro II, Tereza
Cristina e Contorno também provocarão o aumento significativo nos
níveis de ruído. A operação das linhas de BRT podem diminuir o tráfego
nessas vias, no cenário tendencial, acarretando a diminuição dos níveis de
ruídos.

6.4. Aspectos climáticos
No cenário tendencial, haverá alterações tanto negativas quanto positivas
da qualidade do ar e um aumento das emissões de gases de efeito estufa.
As alterações negativas serão decorrentes do adensamento urbano,
das escavações, das terraplanagens e dos aterramentos, bem como da
atração de veículos, caminhões e maquinários pesados, o que aumentará
a concentração de particulados em suspensão, de poluentes locais e
de gases de efeito estufa na atmosfera. As alterações positivas serão
decorrentes da implantação de áreas permeáveis vegetadas e arborizadas
nos lotes, do plantio arbóreo nas vias demarcadas como Conexões
Verdes e do emprego de estratégias de resiliência e sustentabilidade em
edificações.
Com a implantação do Plano Centro-Lagoinha, estão previstas
intervenções para integração dos espaços públicos do Complexo da

Com a implantação do Plano, o adensamento construtivo e as
intervenções públicas causarão o aumento de obras e, por conseguinte,
dos níveis de ruído em função dos maquinários e veículos pesados
utilizados nas intervenções. O adensamento populacional também
provocará o aumento dos níveis de ruído devido à atração de veículos.
Nesse sentido, serão adotadas medidas preventivas como inspeção e
monitoramento dos maquinários e veículos utilizados nas obras civis, bem
como definição de horários propícios para as obras em função dos usos
– residencial, comercial ou misto – de cada local. Ademais, o incentivo
à mobilidade ativa e ao uso do transporte público contribuirá com a
diminuição dos níveis de ruídos caso haja diminuição da frota de veículos
particulares em circulação no perímetro do Plano Centro-Lagoinha.
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6.6. Saneamento

7. Equipamentos de uso público

O aumento do estoque construtivo instituído pelo Plano Diretor
promoverá o adensamento construtivo e populacional em um cenário
tendencial. Assim, haverá aumento da geração de resíduos da construção
civil e de resíduos sólidos urbanos. O aumento da disposição de resíduos
da construção civil em canteiros de obras e da disposição inadequada
de resíduos sólidos urbanos poderá provocar a proliferação de pragas
e vetores de doenças. A mitigação desses impactos se dará por meio
da aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em
empreendimentos de impacto e edificações, bem como da aplicação
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ambos os
planos visam reduzir a geração de resíduos, realizar triagens de materiais
no local da fonte geradora, dispor e armazenar os resíduos de maneira
segregada, estimular a reciclagem, além de promover a destinação
adequada dos resíduos.

A metodologia utilizada para a determinação dos equipamentos de uso
público a serem implantados com recursos do Plano Centro-Lagoinha
considera o crescimento populacional previsto ao final de seu vigésimo
ano, ou seja, de suas novas demandas por equipamentos de educação e
saúde.
Para os equipamentos educacionais, considerou-se os índices aplicados
pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) para o cálculo da
população em idade escolar, baseados nos dados do Censo do IBGE para
2010 . Em complemento a esses dados, a capacidade de atendimento por
equipamento e a demanda de atendimento requerida à rede pública de
ensino por tipo de equipamento também foi considerada.
Quanto aos dados referentes às demandas por equipamentos básicos de
saúde, os dados utilizados foram fornecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMSA) de acordo com o número de famílias a serem atendidas,
considerando-se, também, a população acrescida na área do Plano.

No cenário do Plano Centro-Lagoinha, as medidas de mitigação da
geração de resíduos sólidos serão potencializadas por meio do fomento
às cooperativas de catadores de materiais recicláveis bem como de
exigências ou estímulos para reutilização de resíduos. Além disso, haverá
o controle de pragas e vetores de doenças por meio de vistorias técnicas,
e campanhas de educação urbana e ambiental com foco na disposição
adequada de resíduos e na prevenção contra a proliferação de pragas e
vetores de doenças.

Equipamento

Quantidade atual

Índice de
atendimento

Domicílios
(tendencial)

Domicílios Plano

Quantidade
necessária
no cenário
tendencial

Equipamentos
a serem
implantados
pelo aumento
populacional
promovido pelo
Plano

Escola Pública
de Ensino
Infantil - EMEI

4

1 equip. para
cada 4.500
domicílios

17.632

23.252

0

1

Escola Pública
de Ensino
Fundamental

10

1 equip. para
cada 3.500
domicílios

17.632

23.252

0

0

Escola Pública
de Ensino Médio

6

1 equip. para
cada 3.500
domicílios

17.632

23.252

0

1

Centro de
Saúde

2

1 equip. para
cada 5.000
domicílios

17.632

23.252

2

1

6.7. Áreas degradadas
As áreas degradadas, representadas, principalmente, pelos baixios de
viadutos, pedreiras e alguns espaços públicos só serão requalificados,
em um cenário tendencial, caso os órgãos municipais responsáveis
identifiquem, por meio de análises técnicas, a necessidade de
intervenções nas referidas áreas e que sejam disponibilizados recursos
financeiros e dada prioridade com relação a outros espaços públicos do
município. No entanto, com o Plano Centro-Lagoinha, serão viabilizadas
ações de requalificação dos baixios de viadutos, recuperação ambiental
das pedreiras e melhoria da ambiência urbana nos logradouros públicos
por meio do recurso arrecadado com a OODC.
Em específico para os baixios de viadutos, serão avaliadas alternativas
de cessão de uso para iniciativa privada, implantação de equipamentos
públicos e de infraestruturas verdes a fim de propiciar usos coletivos de
espaços ociosos ou subutilizados, bem como de promover uma melhor
ambiência urbana.

Tabela 03: Equipamentos públicos
a implantar no Plano CentroLagoinha. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020.

Já para as pedreiras, poderão ser criados mirantes dotados de
equipamentos e mobiliários urbanos de uso coletivo, com arborização
do espaço público e do entorno, além de programas de contenção e
monitoramento de riscos de queda e rolamento de blocos.
A melhoria na ambiência urbana poderá ser conseguida com a integração
dos espaços públicos do Complexo da Lagoinha, áreas de preservação
ambiental de uso restrito e projetos de arborização e paisagismo de
praças, vias e demais espaços públicos. Como consequência, espera-se
maior incentivo à mobilidade ativa e à apropriação de espaços públicos.

[6] De acordo com a Constituição
Federal de 1988 (art. 211, § 2º), o
Município atua prioritariamente
no Ensino Fundamental e
Educação Infantil. No entanto, não
lhe é vedada a atuação também
no Ensino Médio.
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Assim sendo, como pode ser observado na tabela anterior, caso o
adensamento previsto por este Prognóstico no cenário do Plano CentroLagoinha se realize, deverá ser viabilizada a implantação de 1 EMEI, 1
Escola Pública de Ensino Médio [6] e 1 Centro de Saúde. Nota-se que a
atual capacidade ociosa das Escolas Públicas de Ensino Fundamental
conseguirá suportar o acréscimo populacional com o Plano CentroLagoinha.
Fazendo uma correlação com a densidade populacional prevista pelo
Plano Centro-Lagoinha é possível observar que há uma relação direta
e esperada entre a densidade a ser gerada e os equipamentos públicos
a serem supridos. Para este prognóstico foram contabilizadas, não a
totalidade de unidades habitacionais previstas no cenário do Plano, mas

a diferença entre estas e aquelas previstas no cenário tendencial, ou seja,
foi considerada a população adicional a ser atraída para a área.
[8] A divisão modal é a divisão
proporcional do total de viagens
realizadas por pessoas e cargas,
entre diferentes modos de
transporte.

Eventualmente, para os equipamentos básicos de saúde e educação,
ao invés da criação de novos, poderá ser estudada a ampliação dos
existentes, desde de que atenda o acréscimo da demanda provocada pelo
Plano.
As necessidades relativas a equipamentos de outros tipos, como
assistência social, cultural e lazer não tiveram seu levantamento
detalhado neste prognóstico. Tal levantamento será definido quando da
implementação do Plano, por meio de seu processo de gestão, de acordo
com a disponibilidade de recursos.
Havendo a desconcentração da demanda na área em estudo, estratégias
de atendimento a essa população deverão ser consideradas de maneira
a garantir o atendimento, como também a condição de otimização de
utilização dos equipamentos, permitindo a acessibilidade ao equipamento
como a sustentabilidade na implantação e manutenção destes na
área do Plano. Nesse sentido, o ferramental da Unidade de Vizinhança
Qualificada será essencial para indicar a melhor localização desses novos
equipamentos.

Foram construídos dois cenários: Tendencial e com o Plano CentroLagoinha. O cenário tendencial utiliza os parâmetros de divisão modal
[8] extraídos da Pesquisa OD 2012 e o cenário do Plano considera uma
inversão nos atuais padrões de aumento do uso dos modos motorizados
individuais, em consonância com as premissas do Plano Diretor e do
Plano de Mobilidade Urbana. Para este cenário foi considerada uma
alteração gradual na distribuição modal prevendo que até 2040 as
viagens em modos coletivos representarão 70% de todas as viagens em
modos motorizados. Esta foi a mesma metodologia adotada pelo Estudo
de Impacto de Vizinhança da Operação Urbana Consorciada Antônio
Carlos-Pedro I / Eixo Leste-Oeste, licenciada pelo Conselho Municipal de
Política Urbana, Compur, em 2015. Para cada um dos cenários foram feitas
previsões de viagens por modo de transporte para os anos de 2025, 2030,
2035 e 2040.
As quantidades de viagens foram calculadas para os setores do Plano
Centro-Lagoinha. Assim, como no restante deste documento, considerouse a divisão da área entre os setores Sul e Norte em relação à linha férrea.
Cenário tendencial
Na construção do cenário tendencial foi calculada a taxa de mobilidade,
que representa a quantidade de viagens por habitante por dia, para cada
setor. Os cálculos foram realizados utilizando os dados da Pesquisa OD
2012 e são apresentados na tabela a seguir:

8. Mobilidade e Acessibilidade
8.1. Mobilidade
A implementação do Plano Centro-Lagoinha pode provocar o aumento do
número de pessoas na região e uma mudança do perfil socioeconômico.
A projeção populacional aponta crescimento de 21% da população da área
até 2040 que poderá atingir 42.086 habitantes.Consequentemente, essas
alterações populacionais vão impactar a demanda por transportes. A
análise deste impacto foi realizada a partir dos dados da Pesquisa Origem
- Destino 2012 - OD 2012 [7], dos dados da projeção populacional e também
das premissas do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade Urbana de Belo
Horizonte.
O primeiro passo foi a compatibilização entre as unidades espaciais, ou
seja, entre os setores do Plano Centro-Lagoinha e as áreas homogêneas
da OD 2012. As faixas de renda também foram compatibilizadas, sendo
adotadas as faixas da projeção populacional apresentadas no Item 1.2
deste prognóstico:

Setor

Taxa de Mortalidade

Norte

2,43

Sul

2,61

Média Plano Centro-Lagoinha

2,52

Tabela 04: Taxa de mobilidade por
setor do Plano Centro-Lagoinha.
Fonte: SUPLAN/SMPU, 2020.
Dados: Pesquisa OD 2012/ ARMBH,
2013.

[7] OD 2012 é uma pesquisa
coordenada pela Agência de
Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte,
com a participação técnica da
BHTrans. Disponível em: <https://
prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/
informacoes/dados/pesquisaorigem-destino>. Acesso em 26
de maio de 2021.

Com relação à divisão modal, foi identificado o percentual para cada
faixa de renda utilizando a Pesquisa OD 2012. Esse percentual por faixa
foi extrapolado para os demais períodos do cenário tendencial. Os
percentuais são apresentados na próxima tabela:
Tabela 05: Divisão Modal no
cenário tendencial. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Pesquisa OD 2012/ ARMBH, 2013.

• Habitação de Interesse Social (HIS): 0 a 5 salários mínimos;
• Nível baixo: 5 a 10 salários mínimos;
• Nível médio: 10 a 20 salários mínimos;
• Nível alto: acima de 20 salários mínimos.

Cenário tendencial
Renda

Coletivo

Individual

Não motorizado

HIS

32%

27%

41%

Baixa

21%

60%

19%

Média

13%

60%

27%

Alta

6%

85%

9%

A análise agrupou as viagens em três modos de transporte:
Os números mostram que são realizadas, em média, 2,52 viagens por
dia por habitante na região do Plano. Seguindo a tendência da capital, a
população de alta renda utiliza preferencialmente o modo individual, com
85% de suas viagens, e o de HIS, o modo a pé, com 41% de suas viagens.

• Coletivo, inclui os deslocamentos realizados por ônibus, metrô e van;
• Individual, inclui os deslocamentos realizados por carro particular,
moto e táxi;
• Não motorizado, são os deslocamentos realizados a pé e de bicicleta.
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Cenário do Plano Centro-Lagoinha

No cenário tendencial, a projeção populacional para 2040 prevê uma
redução de 4,1% da população da classe HIS, de 7,3% da classe baixa, de
10,8% da classe média e de 10,77% da classe alta na região. O próximo
gráfico mostra a variação do número de viagens realizadas por cada
classe de renda, organizada por divisão modal até 2040.

Na construção do cenário com o Plano Centro-Lagoinha, foi utilizada a
mesma taxa de mobilidade com a alteração da projeção populacional.
Já para a divisão modal, como já indicado, foi prevista uma alteração
substancial, de acordo com as premissas do Plano Diretor e do Plano de
Mobilidade Urbana. Para este cenário previu-se que até 2040 as viagens
em modos coletivos representarão 70% de todas as viagens em modos
motorizados, considerando uma mudança gradual na divisão modal à
medida em que as transformações no espaço urbano promovidas pelo
Plano sejam implementadas.

Gráfico 08: Quantidade de viagens
da população da região - Cenário
Tendencial. Fonte: SUPLAN/
SMPU, 2020. Dados: Pesquisa OD
2012/ ARMBH, 2013.
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As projeções para esse cenário consideram que o modo Coletivo teria
uma participação de 70% dentre os modos motorizados até 2040, e o
modo não motorizado teria uma participação de 38% do total das viagens.
Estes valores foram utilizados neste cenário para todas as faixas de
renda. Considerando-se essa premissa, o modo individual sofrerá uma
redução drástica, passando de 47,53% para 18,60% em 2040.
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Ressalta-se que, se por um lado os parâmetros adotados para o cenário
do Plano Centro-Lagoinha são ousados e representam uma inversão do
quadro observado atualmente (predominância dos modos individuais
motorizados de transporte em detrimento dos modos coletivos), por
outro este cenário representaria a concretização dos objetivos da política
municipal de mobilidade urbana, da qual o Plano Urbanístico também faz
parte.

Tendencial
Individual

Não motorizado

Coletivo

Pode-se observar um decréscimo geral no número total de viagens, para
todos os modais, devido à projeção de diminuição da população no cenário
tendencial.
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De acordo com a premissa adotada, o número total de viagens, avaliado
pelo cenário com a implantação do Plano, mostra que o transporte
coletivo adquire maior relevância, enquanto o transporte individual sofre
considerável redução em sua participação total, representando o padrão
ideal esperado para a região. O gráfico a seguir mostra a quantidade de
viagens por modo no período de análise.

Gráfico 09: Distribuição Modal
- Cenário Tendencial. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Pesquisa OD 2012/ ARMBH, 2013.

75%
Gráfico 10: Quantidade de viagens
da população da região - Cenário
do Plano Centro-Lagoinha. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Pesquisa OD 2012/ ARMBH, 2013.
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Em termos percentuais, observamos um ligeiro acréscimo na proporção
de viagens realizadas pelos modos Coletivo e Não-motorizado, e um
decréscimo na participação total do modo individual motorizado. Apesar
desse decréscimo, o modo individual se mantém como o principal.
Espera-se que essa distribuição modal seja alterada por meio das
melhorias e dos investimentos proporcionados pelo cenário do Plano
Centro-Lagoinha.
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Não motorizado

Coletivo

Deve-se considerar que o Plano Centro-Lagoinha, por si só, não tem
condições de resolver os problemas relacionados à mobilidade urbana
em sua totalidade, tendo em vista que os mesmos são influenciados por
diversos outros fatores no que tange às políticas de desenvolvimento
territorial e econômico. Entre estes fatores destacam-se as intervenções
e ações no restante do território municipal e metropolitano, bem como
políticas nacionais industriais e comerciais de incentivo à produção e à
aquisição de automóveis e motocicletas, dentre outros. Contudo, deve-se
ressaltar que as diretrizes do Plano Centro-Lagoinha cumprem seu papel
para atingir os objetivos indicados.

Este cenário apresenta o padrão de deslocamento esperado para o Plano
Centro-Lagoinha. Este padrão de deslocamento é compatível com outras
propostas do Plano, bem como com características da região: a oferta
diversificada de emprego e serviços tem o papel de reduzir a necessidade
de viagens de longa distância, a oferta de transporte público busca
estimular a sua utilização, e o padrão de habitação, com menor número de
vagas para automóveis, visa desestimular a propriedade e a utilização de
veículo particular.
O gráfico a seguir apresenta a evolução da distribuição modal em termos
percentuais ao longo do tempo:

8.2. Acessibilidade
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Gráfico 11: Distribuição Modal
- Cenário do Plano CentroLagoinha. Fonte: SUPLAN/SMPU,
2020. Dados: Pesquisa OD 2012/
ARMBH, 2013.
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O Plano Diretor de Belo Horizonte traz em seu artigo 37 a premissa
de prioridade da promoção de acesso a equipamentos, a comércios
e a serviços por meio do caminhamento. O conceito de unidades de
vizinhança qualificada (UVQs) é apresentado no § 1º do referido artigo
do plano diretor e consiste em “porções territoriais nas quais devem
ser formadas redes de deslocamento a pé e cicloviárias que propiciem
o acesso de residentes e usuários ao comércio, aos serviços, aos
equipamentos comunitários e de lazer e às áreas verdes, bem como ao
sistema de transporte coletivo, garantindo a expansão da urbanidade
na escala local a todos”. Dessa forma, cada unidade de vizinhança
qualificada deve possibilitar aos cidadãos o atendimento de suas
demandas a pé, por bicicleta ou pela conjugação destes deslocamentos
com o sistema de transporte público.

50%

25%

33,40%

28,27%

38,44%

43,40%

23,00%

0

2020

2025

2030

2035

2040

Plano Centro-Lagoinha
Individual

Não motorizado

Para que se avalie o impacto ocasionado pelas intervenções e
investimentos propostos na acessibilidade a serviços, áreas verdes e
ao sistema de transporte coletivo na região do Plano Centro-Lagoinha,
utilizaremos o conceito de UVQ, considerando a acessibilidade atual
e a acessibilidade a ser proporcionada pelo conjunto de intervenções
previstas no Plano.

Coletivo

A estratificação da quantidade de viagens por setor do Plano e modo de
transporte é apresentada na próxima tabela.
Setor

Modal

2020

2025

2030

2035

2040

Norte

Coletivo

14.364

17.753

21.105

24.387

27.573

Individual

25.720

22.532

19.107

15.513

11.817

Não motorizado

18.142

19.875

21.450

22.870

24.142

58.227

60.159

61.662

62.771

63.532

Coletivo

5.481

8.334

11.419

14.680

18.065

Individual

15.299

14.347

12.699

10.464

7.742

Não motorizado

7.288

9.446

11.598

13.727

15.818

Subtotal

28.068

32.127

35.717

38.871

41.625

Total

86.294

92.286

97.379

101.641

105.157

Subtotal
Sul

Este prognóstico reconhece o caráter ambicioso das propostas
relacionadas à mobilidade urbana do Plano Centro-Lagoinha, que buscam
alcançar, em seu perímetro, as intenções expressas no Plano Diretor e
no Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte relacionadas ao tema.

Considerações Metodológicas
Tabela 06: Divisão modal por
setor do Plano até 2040. Fonte:
SUPLAN/SMPU, 2020. Dados:
Pesquisa OD 2012/ ARMBH, 2013.

A metodologia da análise de UVQ leva em consideração os possíveis
caminhos percorridos por pedestres ao longo do espaço urbano. Esses
trajetos são representados por uma rede topológica de trechos, não
apenas referentes às calçadas dos logradouros, como também a
possibilidades de transposição de barreiras (pontes, viadutos, passarelas)
e atravessamentos de quadras.
Para que se pudesse avaliar o impacto das intervenções propostas no
Plano Centro-Lagoinha, foi necessário complementar a base de dados
georreferenciada de trechos pedonais com as novas transposições sobre
a linha do metrô e atravessamentos de quadras propostos pelo Plano;
também fez-se necessário complementar as bases de dados com novos
pontos de interesses temáticos a cada análise como áreas verdes e
estações de transporte.
Os Mapas 8.1 a 8.5 apresentam a acessibilidade a pé a partir de endereços
em relação a pontos de interesse coletivo - estações de transporte,
equipamentos de ensino infantil, equipamentos de saúde e áreas verdes
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de uso público - classificados quanto ao tempo de deslocamento, levando
em consideração a topografia. Considera-se que os valores inferiores
a 5 minutos representam muito alta acessibilidade, enquanto valores
superiores a 30 minutos representam acessibilidade muito baixa.

As melhorias proporcionadas pelas intervenções propostas no escopo
do Plano Urbanístico diminuem o tempo de deslocamento em algumas
áreas em que se verifica baixa acessibilidade a estações, em especial
nos bairros Bonfim, Carlos Prates e Floresta. Isso se deve a novas
oportunidades de caminhamento ocasionadas pela implantação
de transposições para pedestres e atravessamentos de quadra que
melhoram a acessibilidade dessas áreas.

Pressupõe-se que, sem a implantação do Plano, não haverá novas
transposições sobre a linha do metrô ou atravessamentos de quadra
na região. Assim, para as análises de UVQ, considerou-se que o cenário
tendencial é igual à situação atual, com os dados e informações no
capítulo 6 do Diagnóstico deste estudo - item 6.6 e mapas 6.6.1 a 6.6.5.

Acesso a Equipamentos de Ensino Infantil
A distribuição de equipamentos de ensino infantil é satisfatória ao longo
da maior parte da área de estudo, sendo a maioria deles acessível entre
5 e 15 minutos de caminhada. Há uma notável exceção: a parte central
do bairro Barro Preto (quadras localizadas entre a rua dos Guajajaras à
rua dos Tupis, e entre a rua Araguari e a avenida Barbacena) em que é
necessário um caminhamento superior a 20 minutos a partir de alguns
endereços.

Por meio da análise de UVQ, percebe-se que as novas travessias e
atravessamentos de quadra propostos como intervenções no escopo
do Plano Centro-Lagoinha ampliam sensivelmente a acessibilidade aos
pontos de interesse avaliados, uma vez que aumentam a capilaridade da
malha urbana e diminuem os tempos de caminhamento para se chegar
aos pontos de interesse.
É importante salientar que a análise de UVQ é um método de abordagem
espacial puramente quantitativa. Dessa forma, não é possível por meio
dela apreender as melhorias qualitativas na acessibilidade (como
melhoramentos na pavimentação, no sombreamento, na iluminação, na
sinalização, entre outras). Portanto, além do tempo de caminhamento,
o acesso aos pontos de interesse avaliados será qualificado de outras
formas, tangíveis, porém não mensuráveis pela metodologia de UVQ.

As melhorias na capilaridade viária e nos atravessamentos
proporcionados pelas intervenções do Plano traduzem-se em uma
melhoria significativa dos tempos de caminhamento no bairro Barro
Preto. As quadras próximas à Estação Carlos Prates passam a ter alta
acessibilidade aos equipamentos, com tempos de caminhamento
iguais ou inferiores a 10 minutos; na porção central do bairro, onde
observam-se hoje os mais baixos índices de acessibilidade, os tempos de
caminhamento diminuem sensivelmente, em especial nas quadras mais
próximas à avenida do Contorno e Tereza Cristina.

Acesso a Estações de Transporte
A área de estudo é atendida pelo Metrô e pelo BRT Move. No perímetro,
situam-se duas estações de metrô (Carlos Prates e Lagoinha) e uma
terceira em suas proximidades (Estação Central) , que distribuem-se na
direção Leste-Oeste, acompanhando o vale do ribeirão Arrudas. Quanto
ao sistema BRT Move, existem três estações de transferência no corredor
avenida Antônio Carlos (IAPI, Odilon Behrens e SENAI) e outras 6 no
rotor central, ao longo das avenidas Santos Dumont e Paraná. Além das
estações em atividade, o Plano Centro-Lagoinha prevê a implantação da
Estação de Transferência Lagoinha do BRT Move.

Também há melhorias nos tempos de caminhamento na área central, em
quadras próximas à Estação Lagoinha, e no bairro Bonfim, nas imediações
do Cemitério, bem como em parte da Pedreira Prado Lopes.

Devido à distribuição das estações de transporte, a acessibilidade a
estações de Metrô e de BRT é satisfatória na área central, sendo possível
acessar alguma das estações em até 15 minutos na maior parte do setor
Sul da área do Plano.

Acesso a Centros de Saúde

Como já indicado, salienta-se que, caso o adensamento previsto no Plano
Centro-Lagoinha se realize, poderá haver um novo equipamento de
ensino infantil implantado, cuja localização ainda não foi estabelecida.
Dessa forma, a oferta de equipamentos trará ainda outras melhorias na
acessibilidade, sendo possível ampliar o acesso a esses equipamentos.

Os índices de acessibilidade a Centros de Saúde mais satisfatórios são
observados no bairro Lagoinha (a Oeste da avenida Presidente Antônio
Carlos e na extremidade Norte do perímetro) e nas imediações da
Estação Carlos Prates. Os tempos de caminhamento da região central
e do bairro Carlos Prates são mais longos; em grande parte desses
bairros, é necessário caminhar 20 ou mais minutos para se acessar um
equipamento de saúde.

Contudo, o setor Norte da área apresenta um quadro menos homogêneo.
Percebemos que as porções dos bairros Lagoinha, Bonfim, São Cristóvão
e Colégio Batista adjacentes à avenida Presidente Antônio Carlos têm
alta acessibilidade às estações de transferência do BRT Move e à estação
Lagoinha do Metrô, mas os tempos de caminhamento tornam-se maiores
nas porções mais afastadas dos corredores. Em especial, a parte Norte
do bairro Bonfim e as bordas mais a Oeste das vilas Pedreira Prado Lopes
e Senhor dos Passos apresentam menor acessibilidade, com tempos
de caminhada superiores a 20 minutos para acessar uma estação de
transporte coletivo, chegando a mais de 30 minutos em algumas porções.
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As melhorias na caminhabilidade proporcionadas pelas travessias e
atravessamentos de quadra propostos reduzem os tempos de caminhada
no bairro Carlos Prates (a Norte da estação de metrô e nas imediações
da rua Patrocínio). A integração da Estação de Metrô com o bairro Barro
Preto e a melhoria no atravessamento da ferrovia e do ribeirão Arrudas no
eixo da avenida Bias Fortes / viaduto Helena Greco contribuem para esse
cenário.

As travessias e atravessamentos de quadra projetados no contexto
da Área de Transformação Leste propiciam também melhoria na
acessibilidade da extremidade Leste do perímetro, nas quadras lindeiras à
rua dos Guaicurus e à avenida Santos Dumont.
Há previsão de implantação de um novo centro de saúde na área de
estudo, no escopo das intervenções do Plano Urbanístico, cuja localização
ainda não foi estabelecida. Dessa forma, haverá ampliação ao acesso a
esses equipamentos.
Acesso a Equipamentos de Assistência Social
Não são observados índices extremamente baixos de acessibilidade a
equipamentos de assistência social - praticamente todos os endereços
da região conseguem acessar esses equipamentos com menos de
20 minutos de caminhada. Ainda assim, as novas conexões pedonais
ampliam ligeiramente a acessibilidade da área a esses serviços.
Salienta-se que, apesar de a acessibilidade aos equipamentos ser
satisfatória, a oferta desses serviços é pontual e reduzida, especialmente
considerando-se o quadro de fragilidade social da região. Por isso, são
previstos investimentos em políticas públicas municipais voltadas
à assistência social, podendo haver destinação de recursos para a
ampliação, reforma ou construção de novos equipamentos. Dessa forma,
poderá haver outros fatores de melhoria na acessibilidade futura a esses
serviços.
Acesso a Áreas Verdes
O acesso a áreas verdes é satisfatório em toda a área de estudo, não
sendo observados índices extremamente baixos de acessibilidade
(praticamente todos os endereços da região conseguem acessar esses
equipamentos com menos de 10 minutos de caminhada). Ainda assim, as
melhorias no caminhamento e a oferta de novas praças e parques amplia
a acessibilidade desses espaços.
As travessias e atravessamentos de quadras propostas e os novos
espaços verdes tornam a acessibilidade altíssima (menos de 5 minutos de
caminhada) em partes da Vila Senhor dos Passos e Pedreira Prado Lopes,
onde hoje são necessários 10 minutos de caminhada. O acesso a áreas
verdes da porção Leste do Bairro Lagoinha (quadras situadas a Leste do
eixo da avenida Presidente Antônio Carlos) também apresenta melhorias
significativas.
Também são observadas melhorias na acessibilidade a áreas verdes
na porção Norte do bairro Barro Preto (quadras lindeiras à avenida do
Contorno) e nas imediações do Cemitério do Bonfim.
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Parte IV
Considerações finais
Como foi exposto neste documento, a implementação do Plano CentroLagoinha deve provocar impactos positivos e negativos consideráveis em
sua área de abrangência, bem como na área de influência direta.
Estima-se que em 2040 a população da área abrangida pelo Plano tenha
42.086 habitantes caso ele seja implementado, em contraste com a
estimativa de 32.384 pessoas na região para o mesmo ano sem a sua
implementação. Esse aumento populacional será consequência dos
incentivos provocados pelas melhorias urbanísticas previstas para a área,
bem como pelos incentivos à construção de novos empreendimentos
imobiliários e à conversão de imóveis existentes vazios ou subutilizados.
A qualificação de espaços públicos e a melhoria das condições de
mobilidade e de acessibilidade urbanas associadas ao adensamento
construtivo e populacional, tendo como referência a capacidade de
suporte da área e a Unidade de Vizinhança Qualificada (UVQ), vão ao
encontro dos princípios que fundamentam o Plano Centro-Lagoinha,
em consonância com o que determina o Plano Diretor - Lei Municipal
nº 11.181/2019 - e o Estatuto da Cidade - Lei Federal nº10.257/2001. Sob
este aspecto destaca-se a justa distribuição dos ônus e dos bônus do
processo de urbanização, por meio de diretrizes, de projetos, de ações e
de medidas mitigadoras que visam atender a população economicamente
mais vulnerável. Além disso, o cumprimento da função social da cidade se
traduz na qualificação e democratização do acesso aos espaços públicos,
na melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade urbanas com
foco no pedestre e no incentivo ao uso do transporte coletivo, na adoção
de ações que favoreçam a permanência da população residente e dos
comerciantes locais e na ampliação da oferta de habitação de interesse
social em área central e dotada de infraestrutura adequada, dentre outros.
Os impactos decorrentes da implementação do Plano Centro Lagoinha
são diversificados quanto ao tipo, à duração, à abrangência e à
relevância, contemplando aspectos socioeconômicos e relacionados
ao uso e à ocupação do solo, ao patrimônio cultural, à habitação,
aos equipamentos públicos, ao meio ambiente e às condições de
mobilidade e de acessibilidade urbanas, conforme descrito na Parte
II deste documento. Dessa forma, a análise de cada um deles adotou
uma metodologia específica. Enquanto para alguns foi possível realizar
avaliações quantitativas, como para a projeção populacional e os tempos
de caminhamento, para outros as avaliações foram qualitativas, conforme
demonstrado na Parte III deste documento.
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Fotografia 04: Avenida Antônio
Carlos, 1960. Fonte: Arquivo EM.

A despeito da análise de dados iniciais presentes no Diagnóstico, as
projeções contidas nos estudos do Plano Centro-Lagoinha, notadamente
no Prognóstico, não levaram plenamente em consideração os impactos
da pandemia do Covid-19, principalmente em relação aos problemas
econômicos, sociais e populacionais. Isso se deve ao fato de a pandemia
ainda estar em curso no momento da finalização destes estudos e por
ainda não termos instrumentos metodológicos suficientes para mensurar

e projetar as consequências específicas da pandemia no território
abrangido pelo do Plano em médio e longo prazo. A equipe técnica da
SMPU poderá avaliar, no curso da implementação da OUC, os impactos
da pandemia sobre as projeções apresentadas neste documento e,
eventualmente, propor ajustes sob a supervisão do Grupo Gestor. Todavia,
o Plano pode ser considerado como política de recuperação econômica e
socioterritorial e, por consequência, contribuirá para o desenvolvimento
econômico da área.
Apesar dos estudos realizados com o devido rigor metodológico para
projeção dos resultados do Plano Centro-Lagoinha e mesmo levando
em consideração os diversos cenários para o porvir, deve-se ressaltar
que resultados diferentes dos vislumbrados podem ocorrer. Múltiplos
fatores podem impactar nos resultados do Plano, como políticas de
desenvolvimento em escala nacional (incentivos fiscais para produção e
compra de automóveis, por exemplo), mudanças no cenário econômico,
intervenções em larga escala fora da área da OUC, mudanças em padrões
populacionais, entre outros. Assim, por meio do Grupo Gestor e da equipe
da municipalidade, novos diagnósticos e mudanças nas perspectivas
podem ser vislumbradas ao longo do tempo.
A trajetória que resultou no Plano Centro-Lagoinha foi de participação
diversa, com a colaboração de setores empresariais, de acadêmicos,
de moradores e de usuários da região. Dessa forma, após a sua
implementação, o Plano irá manter sua característica democrática,
republicana e participativa e continuará a incentivar e a se beneficiar da
participação popular. O Grupo Gestor, a ser criado após a implementação
do Plano, buscará integrar os setores envolvidos nas propostas
apresentadas neste documento e irá fortalecer o planejamento
participativo nas políticas de cultura e de proteção do patrimônio cultural,
de habitação, de mobilidade urbana, de meio ambiente, de assistência
social e de segurança pública. O Grupo Gestor e a municipalidade
garantirão a divulgação das informações referentes à OUC CentroLagoinha para incentivar a participação contínua da comunidade e para
manter a transparência da execução do Plano, bem como da avaliação
periódica dos resultados alcançados e dos ajustes nas projeções que se
fizerem necessários.
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