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O objetivo do monitoramento é acompanhar como o ordenamento urbano está respondendo a orientação da
legislação urbanística, programas e projetos, sobretudo, aos vinculados às premissas da Nova Agenda Urbana
(NAU)*. O monitoramento permite: I. a leitura temporal da transformação urbana; II. acompanhar a
aderência dos parâmetros urbanísticos na ocupação e uso e do território; III. acompanhar os resultados do
estímulo para a transformação de uma determinada área ou de uma característica urbana; dentre outras
possibilidades.

A aplicação da NAU é um compromisso assumido no Plano Diretor, fixado pela Lei 11.181 de 2019. Em seu
capítulo II, a Lei trata do compromisso assumido a partir dos acordos e pactos estabelecidos na NAU e dos
princípios norteadores definidos no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11: busca por cidades
mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. O capítulo define os efeitos esperados no uso e ocupação
do solo a partir da aplicação da legislação urbanística, entre outras políticas e programas, norteia as possíveis
formas de monitoramento e, além disso, determina como de responsabilidade do Executivo  o
desenvolvimento de indicadores para avaliação periódica da política urbana baseada nas premissas da NAU.
 
*A Nova Agenda Urbana (NAU) é uma agenda compactuada na Conferência das Nações Unidas para
Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III) de 2016, em Quito, Equador. 

Os painéis são atualizados de acordo com a disponibilidade e sistematização dos dados.  O Boletim é
divulgado periodicamente a cada 6 meses com o monitoramento dos indicadores apresentados no Painel de
Indicadores. 

Os indicadores propostos não findam as possibilidades de acompanhamento do ordenamento urbano a partir
das marcações legais. Os painéis exploratórios, com possibilidades de diferentes filtros de análise a partir dos
dados disponíveis, têm a intenção de  fomentar o interesse e a participação de mais pessoas no
acompanhamento, a partir de seus próprios interesses e curiosidades, das transformações da cidade ao longo
do tempo. 

INTRODUÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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RIO 92
 
 

Primeira Conferência da ONU
sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento

RIO +20

20 anos após a Rio 92, o
objetivo foi a renovação do
compromisso político com o
desenvolvimento
sustentável

GTA ODS
Grupo de Trabalho Aberto
para elaboração das ODS

IV CMPU/BH

IV Conferência Municipal de
Políticas Urbanas de Belo
Horizonte

ASSEMBLEIA GERAL
DA ONU

A Agenda 2030 foi ratificada pela Assembleia da ONU e se tornou
um guia para as ações da comunidade internacional nos próximos
anos

HABITAT III

III Conferência das Nações
Unidas sobre Habitação e
Desenvolvimento
Sustentável

V CMPU/BH

V Conferência Municipal de

Políticas Urbanas de Belo

Horizonte

lei 11.181/19
O Novo Plano Diretor foi aprovado pela Câmara Municipal de Belo

Horizonte

Em fevereiro de 2020, o Plano Diretor entra em vigor

Início do Monitoramento da Política Urbana - PD/NAU

1992

2013

2012

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

AGENDA 21

O resultado foi um documento
que afirma a necessidade da
definição de metas a serem
desenvolvidas nos anos
seguintes

AGENDA 2030

Início da Construção do Novo
Plano Diretor de Belo Horizonte

NOVA AGENDA URBANA

Inserção dos princípios da Nova

Agenda Urbana na discussão do

Novo Plano Diretor de Belo

Horizonte
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O QUE  ESTÁ RELACIONADO AO MONITORAMENTO     
DA POLÍTICA URBANA? 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030, estabelecendo a
partir de 17 objetivos, um plano para atingir os objetivos da Agenda em 15 anos. O ODS 11 trata
das Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para conhecer mais clique aqui 
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Nova Agenda Urbana
A Nova Agenda Urbana (NAU) é uma declaração que pauta a necessidade para todos da
sustentabilidade nas cidades e aglomerados urbanos. A NAU foi discutida em Quito (Equador)
durante  a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável
(HABITAT III). A sua implementação reafirma os compromissos da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e está articulada com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para conhecer na integra clique aqui.  

https://odsbrasil.gov.br/
https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Brazil.pdf


O Plano Diretor é o instrumento básico da política para a produção do espaço urbano. O Plano
Diretor aprovado pela Lei 11.181 de 2019 é a base que contém as normas fundamentais do
ordenamento urbano da cidade de Belo Horizonte.

Plano Diretor de Belo Horizonte

O Sistema Local de Monitoramento das Metas ODS de Belo Horizonte é a sistematização das
metas que originárias das ODS e contextualizadas para o universo de Belo Horizonte estão em
monitoramento. 

Monitoramento ODS BH

Importante marcar que alguns aspectos da política urbana também são monitorados no Sistema
Local de Monitoramento de Indicadores ODS de Belo Horizonte, aspectos estes que se relacionam
com os 17 indicadores das ODS. Por outro foco, o Monitoramento da Política Urbana tem o
enfoque nas estratégias do Plano Diretor para responder aos desafios urbanos de Belo Horizonte,
sobretudo, desafios identificados a partir das premissas previstas na ODS 11 e na Nova Agenda
Urbana.  As dimensões de monitoramento se relacionam com os conceitos da ODS 11, mas não se
estruturam a partir de suas metas temporais. O esquema abaixo detalha a relação entre as
dimensões do Monitoramento da Política Urbana com as Metas da ODS 11 e cita os indicadores
propostos para o Monitoramento das ODS BH.  

Confira o quadro na página à seguir:

Dimensões do Monitoramento da Política Urbana, Metas
da ODS 11 e o Monitoramento da ODS de BH 

QUAL  A RELAÇÃO ENTRE:
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METAS ODS 11
MONITORAMENTO ODS

BH INDICADORES ODS 11

DIMENSÕES
MONITORAMENTO
POLÍTICA URBANA

11.a Apoiar relações
econômicas, sociais e ambientais
positivas entre áreas urbanas,
periurbanas e rurais, reforçando
o planejamento nacional e
regional de desenvolvimento

11.1 Até 2030, garantir o acesso
de todos a habitação segura,
adequada e a preço acessível, e
aos serviços básicos e urbanizar
as favelas

11.b Até 2020, aumentar
substancialmente o número de
cidades e assentamentos
humanos adotando e
implementando políticas e
planos integrados para a
inclusão, a eficiência dos
recursos, mitigação e adaptação
à mudança do clima, a resiliência
a desastres; e desenvolver e
implementar, de acordo com o
Marco de Sendai para a Redução
do Risco de Desastres 2015-
2030, o gerenciamento holístico
do risco de desastres em todos
os níveis

HABITAÇÃO

SUSTENTÁVEL

ADEQUADA, 

SEGURA E

ECONOMICAMENTE

ACESSÍVEL

ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

CAPACIDADE  E 

POLICENTRISMO

VAZIOS E 

EXPANSÕES 

URBANAS

PLANEJADAS

TECNOLOGIA

RESILIENTE

GESTÃO

SUSTENTÁVEL

DOS 

RECURSOS

NATURAIS

Proporção de população
vivendo em domicílios com
condições adequadas de
moradia 

Proporção de população
vivendo em assentamentos
precários de interesse social 

Proporção de edificações em 
 áreas de risco geológico-
geotécnico alto e muito alto 
em  Assentamento de Interesse
Social 

Percentual de domicílios
regularizados em Zonas de
Interesse Social - ZEIS 

Percentual de unidades
regularizadas em conjuntos
habitacionais produzidos pela
PBH                                                     
 Defict habitacional de familias
com renda total de até seis 
salários mínimos

Percentual de viagens em
modos coletivos em relação ao
total de viagens motorizadas

Velocidade operacional média
do transporte coletivo - pico
tarde (em km/h) 

11.2 Até 2030, proporcionar o
acesso a sistemas de transporte
seguros, acessíveis, sustentáveis
e a preço acessível para todos,
melhorando a segurança
rodoviária por meio da expansão
dos transportes públicos, com
especial atenção para as
necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade,
mulheres, crianças, pessoas com
deficiência e idosos

Extensão de vias que tiveram
redução de limite de velocidade
para 30 km/h com foco no
projeto zona 30 (em km)

Percentual de interseções
semaforizadas com travessia
total para pedestres em relação
ao total de interseções
semaforizados  

Percentual da extensão da rede
cicloviária implantada em
relação à rede viária total 

Índice de acessibilidade do
embarque e desembarque da
frota de transporte coletivo 

Taxa de mortalidade em
acidente de trânsito  

TRANSPORTE 

SUSTENTÁVEL

E EFICIENTE

11.3 Até 2030, aumentar a
urbanização inclusiva e
sustentável, e a capacidade para
o planejamento e a gestão
participativa, integrada e
sustentável dos assentamentos
humanos, em todos os países

URBANIZAÇÃO

INCLUSIVA

GESTÃO

COMPARTILHADA

HABITAÇÃO

SUSTENTÁVEL

ADEQUADA, 

SEGURA E

ECONOMICAMENTE

ACESSÍVEL

CAPACIDADE  E 

POLICENTRISMO



Razão da taxa de consumo do
solo pela taxa de crescumento
da população

Taxa de crescimento da área
construída com baixa de 
construção 

Área construída cadastrada no
IPTU por habitante 

Percentual de dias com a
qualidade do ar classificada
como boa 

Porcentagem de vias
urbanizadas atendidas com
coleta de resíduos sólidos
domiciliares, inclusive áreas de
vilas e favelas 

Porcentagem de vias  de  vilas e
favelas atendidas com coleta de
resíduos sólidos domiciliares

Proporção da população
atendida por serviços de coleta
de resíduos sólidos

Nível médio anual de particulas
inaláveis 

Razão entre espaço público
aberto e área construída da
cidade

Percentual de imóveis
residenciais com acesso
adequado (10 min de
caminhada) a  equipamentos
urbanos e comunitários

Percentual de imóveis
residenciais com acesso
adequado (10 min de
caminhada) à cesta de comércio
e serviços locais 

Percentual de imóveis
residenciais com acesso
adequado (10 min de
caminhada)  a equipamentos
culturais (públicos e privados
de uso)  

11.4 Fortalecer esforços para
proteger e salvaguardar o
patrimônio cultural e natural do
mundo

PATRIMÔNIO

CULTURAL

11.5 Até 2030, reduzir
significativamente o número de
mortes e o número de pessoas
afetadas por catástrofes e
diminuir substancialmente as
perdas econômicas diretas
causadas por elas em relação ao
produto interno bruto global,
incluindo os desastres
relacionados à água, com o foco
em proteger os pobres e as
pessoas em situação de
vulnerabilidade

TECNOLOGIA

RESILIENTE

GESTÃO

SUSTENTÁVEL

DOS 

RECURSOS

NATURAIS

ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

11.6 Até 2030, reduzir o impacto
ambiental negativo per capita
das cidades, inclusive prestando
especial atenção à qualidade do
ar, gestão de resíduos municipais
e outros

11.7 Até 2030, proporcionar o
acesso universal a espaços
públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes, em particular
para as mulheres e crianças,
pessoas idosas e pessoas com
deficiência

ESPAÇO PÚBLICO 

SEGURO,

INCLUSIVO, 

ACESSÍVEL 

E VERDES

HABITAÇÃO

SUSTENTÁVEL

ADEQUADA, 

SEGURA E

ECONOMICAMENTE

ACESSÍVEL

TECNOLOGIA

RESILIENTE

GESTÃO

SUSTENTÁVEL

DOS 

RECURSOS

NATURAIS

TRANSPORTE 

SUSTENTÁVEL

E EFICIENTE

METAS ODS 11
DIMENSÕES

MONITORAMENTO
POLÍTICA URBANA

MONITORAMENTO ODS
BH INDICADORES ODS 11



GESTÃO

COMPARTILHADA

COMO  ESTÁ ORGANIZADO O MONITORAMENTO   

URBANIZAÇÃO

INCLUSIVA

TECNOLOGIA

RESILIENTE

GESTÃO

SUSTENTÁVEL

DOS 

RECURSOS

NATURAIS

HABITAÇÃO

SUSTENTÁVEL

ADEQUADA, 

SEGURA E

ECONOMICAMENTE

ACESSÍVEL

ESPAÇO PÚBLICO 

SEGURO,

INCLUSIVO, 

ACESSÍVEL 

E VERDES

TRANSPORTE 

SUSTENTÁVEL

E EFICIENTE

PATRIMÔNIO

CULTURAL

VAZIOS E 

EXPANSÕES 

URBANAS

PLANEJADAS

ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

COMPACIDADE  E

POLICENTRISMO

DIMENSÕES

Monitoramento

Política Urbana

PD/NAU

Painéis exploratórios- PE
Painéis com mapas e gráficos interativos para que
cada usuário interessado possa explorar em
função da sua demanda a partir dos dados
disponíveis.

Painéis de indicadores - PI 
Painéis que estruturam a divulgação dos
indicadores em função de cada Dimensão do
Monitoramento.  

Indicadores   
Os indicadores respondem às estratégias
propostas no Plano Diretor para a superação dos
desafios urbanos. Os indicadores são estruturados
em Dimensões de Monitoramento e estão
divulgados nos Painéis dos Indicadores. O Mapa
dos Indicadores pode ser conhecido aqui.  

Boletim semestral/ anual +
Guia de Leitura
Publicação do estudo do monitoramento dos
indicadores da política urbana orientados pelas
estratégias do Plano Diretor para a superação dos
desafios urbanos. O Boletim é organizado pelas
11 Dimensões de monitoramento e a
periodicidade está vinculada à finalidade do
indicador, podendo ser semestral ou anual.
Acompanhando a publicação do Boletim, o Guia
de Leitura, traz informações complementares e
marcos conceituais específicos para cada Boletim.  
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DA POLÍTICA URBANA?

https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/base-de-dados/monitoramento
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/base-de-dados/monitoramento
https://drive.google.com/drive/folders/1_om2dSZ9obGP374G0W-DG36K8Bh6WxrP?usp=sharing


Estratégias

GESTÃO

COMPARTILHADA

URBANIZAÇÃO

INCLUSIVA

TECNOLOGIA

RESILIENTE

GESTÃO

SUSTENTÁVEL

DOS 

RECURSOS

NATURAIS

HABITAÇÃO

SUSTENTÁVEL

ADEQUADA, 

SEGURA E

ECONOMICAMENTE

ACESSÍVEL

ESPAÇO PÚBLICO 

SEGURO,

INCLUSIVO, 

ACESSÍVEL 

E VERDES

TRANSPORTE 

SUSTENTÁVEL

E EFICIENTE

PATRIMÔNIO

CULTURAL

VAZIOS E 

EXPANSÕES 

URBANAS

PLANEJADAS

ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

COMPACIDADE  E

POLICENTRISMO

DIMENSÕES

Monitoramento

Política Urbana

PD/NAU
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Plano DiretorMetodologia Monitoramento 

COMO  OS INDICADORES FORAM ESTRUTURADOS?

O monitoramento da política urbana de Belo Horizonte está organizado para responder se a
aplicação das politicas estratégicas adotadas no Plano Diretor (Lei 11.181/19) fundamentadas a
partir da Nova Agenda Urbana (NAU) e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11),
para a superação dos desafios urbanos destacados no Plano Diretor, estão orientando a produção do
espaço urbano. 

Para conhecer as respostas na produção do espaço urbano, os indicadores monitoram as políticas
estratégicas adotadas no Plano Diretor para a superação dos desafios urbanos da cidade. 

Leitura da cidade

Desafios urbanos

Estratégias

Indicadores de cenários

Indicadores estratégicos

Indicadores

Respostas da

produção do

espaço urbano



Fomentar a diversidade econômica criando mecanismos para a disseminação de centros e centralidades no território

Desafios do Plano Diretor

Preservar, proteger e recuperar o patrimônio histórico, cultural, paisagístico, artístico e arqueológico

Construir um modelo de planejamento e gestão da cidade que seja democrático, descentralizado e integrado

Para superação dos desafios urbanos
O monitoramento da política urbana de Belo Horizonte está organizado para responder se a
aplicação das politicas estratégicas adotadas no Plano Diretor (Lei 11.181/19) fundamentadas a
partir da Nova Agenda Urbana (NAU) e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11),
para a superação dos desafios urbanos destacados no Plano Diretor, estão orientando a produção do
espaço urbano. 

Equilibrar a densidade construtiva de acordo com a capacidade de suporte

09

Orientar a renovação e expansão urbana por meio da provisão de infraestruturas e serviços acessíveis e bem
conectados

Reduzir a dependência do transporte individual 

Reduzir a dependência da  Área Central  

Acesso à habitação social, criando mecanismos de permanência das famílias de baixa renda, assegurando-lhes o
direito à moradia.

Conformar espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes 

Promover a justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes dos instrumentos políticos e do processo de
urbanização

Promover esquemas habitacionais bem localizados e bem distribuídos

Promover medidas de redução de risco de desastres, de mitigação e de adaptação às alterações climáticas na
concepção de espaços, edifícios, construções, serviços e infraestruturas 

Integração do planejamento urbano municipal e metropolitano

COMO ESTÃO ORGANIZADOS OS INDICADORES?  

Respondem diretamente às estratégias
elencados no Plano Diretor para a
superação dos desafios.

Apontam se a produção do espaço urbano está
respondendo ao ordenamento proposto. Os
indicadores de cenário buscam entender o
comportamento e as tendências da produção
do espaço urbano que alinham-se com
condicionantes que extrapolam às estratégias. 

Os indicadores estão organizados, em função das intenções de análise, 

 em duas estruturas: 

Indicadores estratégicos Indicadores de cenários



As Dimensões do Monitoramento são agrupamentos de estratégias adotadas na Política Urbana e
respondem aos conceitos da NAU e ODS 11 que fundamentam os objetivos pautados no Plano
Diretor. Os diagramas ilustram como: I. o Monitoramento é vinculado às estratégias adotadas no
Plano Diretor por meio de instrumentos, as quais endereçam os indicadores de análise, sejam de
forma direta (indicadores estratégicos) ou de forma indireta (indicadores de cenário) e II. que as
estratégias são monitoradas por diversos indicadores, que agrupados compõem as Dimensões do
Monitoramento. 

QUAIS  SÃO AS DIMENSÕES DO MONITORAMENTO?

Para responder às estratégias do Plano Diretor e atender à dinâmica urbana de forma sistêmica,
alguns indicadores respondem aos propósitos de mais de uma Dimensão. 
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URBANIZAÇÃO INCLUSIVA

DIMENSÕES



COMPACIDADE  E

POLICENTRISMO

As centralidades da cidade seguem o conceito de compacidade? 
As centralidades da cidade seguem o conceito de policentrismo?

Trata da estruturação das centralidades na cidade. Monitora o
desenvolvimento urbano em prol do direcionamento de maior adensamento
construtivo, populacional e a concentração de atividades econômicas,
complementarmente à qualificação urbanística do espaço urbano, nas áreas
demarcadas como centralidades no Plano Diretor. Registrará a evolução de
arrecadação da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) à medida
em que ela for arrecadada. 

Pretende responder às seguintes questões:

ESPAÇO PÚBLICO 

SEGURO,

INCLUSIVO, 

ACESSÍVEL 

E VERDES

Os processos regulatórios orientam diretrizes para a qualificação do
espaço público e áreas públicas: EIV, EIA, OUS e Diretrizes de
Parcelamento do Solo? 
Gestão das Outorga onerosa no fundo de centralidades
Gestão da ODC gratuita devido à implantação de áreas de fruição
pública na cidade.
Estão sendo ampliadas as rotas cicloviárias na cidade?
As soluções projetuais de gentilezas urbanas estão sendo implantadas
nas edificações? 
As novas edificações de uso misto estão adotando a implantação de
fachada ativa?

Monitora a orientação da política urbana em prol da qualificação do espaço
público por meio dos instrumentos das gentilezas urbanas e da arrecadação
da Outorga do Direito de Construir (ODC) para o fundo das Centralidades. 

Pretende responder às seguintes questões:

GESTÃO

SUSTENTÁVEL

DOS 

RECURSOS

NATURAIS

Os PEAs propostos estão interferindo na taxa de permeabilidade e na
taxa de ocupação do solo das edificações implantadas em áreas de
conexão de fundo de vale?
Está havendo a qualificação das áreas indicadas para formação de
corredores verdes?

Trata do monitoramento da orientação da política urbana em prol das redes
de estruturação ambiental, incluindo as conexões de fundo de vale e
conexões verdes.

Pretende responder às seguintes questões:

QUAIS  OS CONCEITOS DE CADA DIMENSÃO?  
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12

URBANIZAÇÃO

INCLUSIVA

Qual a origem e destino da Outorga Onerosa do Direito de Construir?
As operações urbanas estão gerando Outorga Onerosa do Direito de
Construir?

Aborda o monitoramento da orientação da política urbana em prol da captura e
o compartilhamento do incremento no valor da terra e da propriedade por
meio da aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e do
desenvolvimento de Operações Urbanas.

Pretende responder às seguintes questões:

TECNOLOGIA

RESILIENTE

Nas edificações com baixa de construção qual a porcentagem destinada
para a área permeável em terreno natural nos lotes?
Nas edificações com baixa de construção está sendo instalado o dispositivo
da caixa de captação de água? 
O uso do pilotis, telhado verde e jardim drenante está sendo implantado
nas áreas sujeitas a inundações?
Qual a porcentagem de novos projetos que implantaram área adicional de
uso comum devido ao uso de tecnologias de resiliência e sustentabilidade?

Aborda o monitoramento da orientação da política urbana em prol de
instrumentos de promoção da resiliência urbana como área permeável em
terreno manual nos lotes, instalação de caixa de captação nas edificações;
tipologias arquitetônicas específicas para áreas sujeitas a inundações,
contenção do adensamento nas áreas de fundo de vale por meio do
desenvolvimento de planos de ocupação específicos, área adicional de uso
comum para edificações residenciais que adotarem tecnologias de resiliência e
sustentabilidade e gentileza urbana para melhoria do espaço público,
vinculadas à possibilidade de acréscimo de área às edificações sem ônus
monetário.

Pretende responder às seguintes questões: 

ASSENTAMEN-

TOS

PRECÁRIOS

Quais PGEs estão concluídos, em andamento e implantados?
Quais as diretrizes para as áreas especiais de interesse ambiental
desocupadas e dotadas de atributos ambientais relevantes?
Quais PRUs estão concluídos, em andamento e implantados?

Aborda o monitoramento da orientação da política urbana em prol do
planejamento dos assentamentos de interesse social, incluindo os Planos
Globais Específicos (PGE), Planos de Regularização Urbanística (PRU) para
Áreas de Interesse Social (AEIS) ocupadas e diretrizes de preservação
ambiental e de ocupação especial de interesse social para áreas especiais de
interesse ambiental desocupadas e dotadas de atributos ambientais relevantes.

Pretende responder às seguintes questões:



Gestão do fundo do Fundo Municipal de Habitação Popular a partir da
OODC
Nas áreas centrais e centralidades estão sendo implantadas HIS?
O benefício decorrente da produção de HIS (BPH) está sendo aplicado?
Gestão da conversão de edificações na área central

Trata do monitoramento da orientação da política urbana por meio da
destinação dos recursos da OODC ao Fundo Municipal de Habitação Popular -
FMHP,  do incentivo a produção de Habitação de Interesse Social - HIS - nas
áreas centrais e nas centralidades, dos instrumentos de política urbana para
subsidiar a produção de unidades habitacionais de interesse social e por fim,
da conversão de edificações existentes na área central para o uso residencial
ou em outras regiões.

Pretende responder às seguintes questões:

VAZIOS E 

EXPANSÕES 

URBANAS

PLANEJADAS

O instrumento do PEUC está orientando a ocupação de vazios urbanos?
O instrumento do IPTU progressivo no tempo está orientando a ocupação
de vazios urbanos?

Trata do monitoramento da orientação da política urbana em prol da
prevenção e desestímulo à produção de vazios urbanos por meio dos
instrumentos do Parcelamento da Edificação e da Utilização Compulsórios
(PEUC) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no
tempo. 

Pretende responder às seguintes questões:

GESTÃO

COMPARTILHADA

A sociedade civil está com engajada, a partir de um gestão compartilhada,
na gestão dos FADES? 
A gestão do Monitoramento da Política Urbana está sendo compartilhado
no COMPUR?

Trata do monitoramento da orientação da política urbana em prol do
engajamento da sociedade civil e da flexibilidade no desenvolvimento de
planos a partir de avaliações sistemáticas, por meio da realização quadrienal
da Conferência Municipal de Política Urbana, do Fórum das Áreas de
Diretrizes Especiais (FADES) e do monitoramento do cumprimento e da
eficácia da legislação urbanística no âmbito do Conselho Municipal da Política
Urbana (COMPUR).

Pretende responder às seguintes questões:
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HABITAÇÃO

SUSTENTÁVEL

ADEQUADA, 

SEGURA E

ECONOMICA-

MENTE

ACESSÍVEL



Qual a porcentagem dos imóveis tombados que geram TDC?
Quais são os empreendimentos geradores e compradores de TDC?
A implantação da ADE Cultural contribui na salvaguarda do patrimônio
cultural?

Aborda o monitoramento da orientação da política urbana em prol da
valorização do patrimônio cultural, comunidades locais na promoção e
disseminação de conhecimento do patrimônio cultural material e imaterial por
meio da aplicação da Transferência do Direito de Construir (TDC).

Pretende responder às seguintes questões:

14

PATRIMÔNIO

CULTURAL

TRANSPORTE 

SUSTENTÁVEL

E EFICIENTE

O uso de modos não motorizados de transporte está sendo adotado?
Qual o percentual usado por cada modal?
O sistema de mobilidade está integrado por meio dos modais de
transporte?

Aborda o monitoramento da orientação da política urbana em prol da
qualificação do transporte sustentável e eficiente e da conectividade entre a
política urbana e as diretrizes da mobilidade urbana por meio do incentivo aos
modos não motorizados de transporte, do desenvolvimento orientado ao
transporte sustentável, da qualificação dos meios de transporte coletivos, da
garantia a acessibilidade universal ao sistema de mobilidade e da integração de
todos os modais de transporte. 

Pretende responder às seguintes questões:



COMO ESTÃO ORGANIZADOS OS PAINÉIS ?  

Painéis exploratórios
Os painéis permitem ao usuário fazer análises qualitativas, quantitativas e espaciais combinando
conjuntos diversos de informações relacionados a um tema. Esses painéis são estruturados a partir
das temáticas de cada dimensão e possuem uma nomenclatura especifica, por exemplo: 

PE_VZ1

Indica que se trata de  painel exploratório

 Indica qual dimensão é originário o painel 

Indica a numeração sequencial 

Painéis de Indicadores 
Painéis que estruturam a atualização e divulgação dos indicadores em função de cada Dimensão do
Monitoramento. Este tipo de painel possui menos informações combinadas permitindo uma análise
mais detalhada e com maior ênfase do comportamento do indicador. Estão sempre acompanhados
de uma descrição completa, da nota técnica de construção do indicador e de um conjunto de filtros.
Possuem uma nomenclatura própria, por exemplo:

PI_VZ1

Indica que se trata de  painel de indicadores

 Indica qual dimensão é originário o painel 

Indica a numeração sequencial 
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Indicadores
Os indicadores são retratados nos painéis de monitoramento a partir da dimensão que estão
inseridos. Alguns indicadores respondem a mais de uma Dimensão, garantindo a visão sistêmica
necessária para a leitura da produção urbana. A análise integrada dos indicadores pode ser
observada nos boletins semestrais/ anuais.  

QUAL   A NOMENCLATURA DOS INDICADORES ?  

IN_HBc01

 Indica que se trata de  um indicador 

Indica de qual  Dimensão é originário o indicador 

Indica a numeração sequencial 

 Indica a base de da dados utilizada  

Base de dados*
a. Licenciamentos (SIATU)
b. Tributária IPTU
c. Cadastro Municipal de Contribuintes
d.  Licenciamento de eventos

*novos conjuntos de dados e informações serão incorporados
progressivamente na produção dos indicadores

Base de dados*

GESTÃO

COMPARTILHADA

URBANIZAÇÃO

INCLUSIVA

TECNOLOGIA

RESILIENTE

GESTÃO

SUSTENTÁVEL

DOS 

RECURSOS

NATURAIS

HABITAÇÃO

SUSTENTÁVEL

ADEQUADA, 

SEGURA E

ECONOMICAMENTE

ACESSÍVEL

ESPAÇO PÚBLICO 

SEGURO,

INCLUSIVO, 

ACESSÍVEL 

E VERDES

TRANSPORTE 

SUSTENTÁVEL

E EFICIENTE

PATRIMÔNIO

CULTURAL

VAZIOS E 

EXPANSÕES 

URBANAS

PLANEJADAS

ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS

COMPACIDADE  E

POLICENTRISMO

CÓDIGOS 

DIMENSÕES

Monitoramento

Política Urbana

 

VZ GC CP TR

AP PC TS UI

EP HB RN
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COMO  ESTÃO ESTRUTURADAS AS ANÁLISES A PARTIR           

Modelos Análiticos de Análise 
Os modelos análiticos levam em consideração as características de cada base de dados e suas
possibilidades de respostas às questões do monitoramento. Até o momento, são explorados três
modelos de análise e a integração entre eles. 

Análise Legal 
Pretende responder às questões relacionadas com os efeitos da aplicação da legislação urbanística na
produção do espaço urbano no que diz respeito aos processos de licenciamento urbanístico. As
análises feitas a partir desta fonte de dados permitem a leitura do comportamento das edificações
licenciadas em diferentes recortes territoriais. Os dados de licenciamento registram as edificações
aprovadas, aquelas que os projetos foram licenciados, e com registros de baixa de construção, aquelas
com a validação que foram construídas seguindo os parâmetros do projeto aprovado. Essa  análise
não responde à produção do espaço urbano de toda a cidade.

Fonte de análise  e suas características
A análise contempla projetos aprovados a partir de 01/01/2015. Os projetos aprovados
anteriormente à esta data, assim como os projetos antigos ou projetos migrados de outros
sistemas, não estão contemplados no monitoramento. Importante destacar que devido a esse
recorte, não está sendo analisada a totalidade dos licenciamentos edilícios do município. Não
está no monitoramento, a partir da base de dados da aplicação da legislação urbanística, o que
não foi licenciado dentro dos trâmites regulatórios do município.

O modelo de estruturação urbana, zoneamentos e outras demarcações territoriais, adotado é o
fixado a partir da Lei 11.181 de 2019. Não estão em análise os objetivos orientadores da
estruturação urbana definida pelas leis anteriores. Esse recorte é fundamentado pelo marco legal
que institui a necessidade do monitoramento, bem como é uma resposta às premissas na NAU
inseridas neste mesmo momento

Baixa de Construção 

Licenciamento Urbanístico 

Projetos Aprovados

Análise
Legal

Análise
Tributária 

Análise 
CMC*

Dados de licenciamento urbano
de projetos aprovados a partir de

2015.  

86% dos lotes CTM  possuem índice
cadastral 

100% das atividades econômicas
ativas em Bh

*Cadastro Municipal de Contribuintes 

DE SUAS BASES DE DADOS? 



Figura 1- Grupos de Zoneamento 

Grupos de zoneamento/ Área central 

Área Central 
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2,60% da área de quadras CTM da cidade estão demarcadas como
centralidade regional.

Figura 2- Centralidades Regionais
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Figura 3- Centralidade Locais

44,64% da área de quadras CTM da cidade - potencialmente afetada (37%
das quadras) possui frente para alguma centralidade local.
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Análise Tributária
Pretende responder às questões relacionadas à produção do espaço urbano a partir dos dados
coletados pelo Imposto Predial Urbano (IPTU). Grande parte do território urbano é tributado, não
estando contemplados na análise algumas áreas sem índice cadastral conforme demonstra a figura
4.   

Fonte de análise  e suas características
Para estar na base de IPTU é necessário que os limites do imóvel sejam perfeitamente
identificados e seja reconhecido o seu titular. A despeito da base ser caracterizada como
Análise Tributada, estão inseridos na analise índices de IPTU tributados e isentos de
pagamento. As análises são feitas por meio dos registros que tenham sido inseridos, mantidos
ou atualizados no cadastro a partir do ano de 2015. Importante observar, portanto, que índices
registrados em 2015 podem ter sido incluídos anteriormente a esta data. 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU)  

Figura 4- Área Tributada

O modelo de estruturação urbana, zoneamentos e outras demarcações territoriais, adotado é o
fixado a partir da Lei 11.181 de 2019. Não estão em análise os objetivos orientadores da
estruturação urbana definida pelas leis anteriores. Esse recorte é fundamentado pelo marco legal
que institui a necessidade do monitoramento, bem como é uma resposta às premissas na NAU
inseridas neste mesmo momento.
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14% dos lotes CTMs estão fora do cadastro



 Links  importantes

Acesso em:  https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/base-de
dados/monitoramento

Sistema Local de Monitoramento das Metas ODS de Belo Horizonte

Monitoramento da Política Urbana

Plano Diretor - Lei 11.181/19

O projeto de Monitoramento da Política Urbana estrutura um conjunto amplo de indicadores em
constante ampliação e aperfeiçoamento que atenda completamente as necessidades elencadas na
Lei 11.181. Para conhecer os indicadores já publicados clique no link abaixo e direcione para o final
da página. 

      

Acesso em: https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/planejamento-e-orcamento/objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel/indicadores-ods

Acesso em: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/base-de-
dados/monitoramento

Acesso em: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/plano-
diretor/proposta
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Análise Atividade Econômica  
Pretende responder às questões relacionadas ao comportamento das atividades econômicas na
cidade, sobretudo, nas centralidades. A partir da análise desse dado é possível avaliar a concentração
das atividades econômicas, qual a dispersão da presença das atividades econômicas e a
multiplicidade ou hegemonia de atividades em um determinado recorte territorial. Nesse sentido,
questões atreladas, principalmente, à compacidade e policentrismo das densidades de atividades
econômicas. 

Fonte de análise e suas características
Os dados de licenciamento de atividades econômicas são considerados a partir do acumulado no
período histórico especificado em cada análise. A base espelha a realidade do momento do recorte
de pesquisa na extração do dado. Todas as atividades que estiveram ativas, por exemplo, em 2015,
mas que no momento da extração do dado já estiverem baixadas, não serão contabilizadas dentro
da análise proposta. As análises históricas (dos anos anteriores à extração do dado), portanto, não
refletem os dados os dados de empresas ativas em determinado período histórico.

Para estar contabilizada na analise do monitoramento uma atividade econômica deve atender todos
os seguintes critérios: estar cadastrada no Cadastro Municipal de Contribuintes e estar ativa no
momento da extração do dado.  

https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/base-de-dados/monitoramento
https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/planejamento-e-orcamento/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/indicadores-ods
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/base-de-dados/monitoramento
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-urbano/plano-diretor/proposta
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