


A apresentação tem como intuito expor a estrutura do Mineirinho e as

ideias preliminares de modelagem do projeto de concessão.

O conteúdo a ser apresentado não corresponde à modelagem final do

projeto, nem à definição da área de concessão.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais

(SEINFRA MG) agradece a todas as contribuições realizadas à modelagem

preliminar da concessão do Mineirinho e se coloca à disposição para

novos diálogos com o setor privado.

INTRODUÇÃO



O conteúdo deste documento inclui ideias, conceitos e material de propriedade da

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (SEINFRA MG)

devendo ser usado exclusivamente para subsidiar a discussão sobre o tema proposto.

É estritamente proibida a reprodução deste documento por qualquer meio ou uso para

quaisquer outros fins que não estejam relacionados com a discussão sobre aspectos de

mercado que possam subsidiar a modelagem de concessão em questão.

Sob nenhuma hipótese outra empresa ou entidade pode ter acesso a estes materiais sem
a autorização explícita da SEINFRA MG.

Não fazem parte do escopo desta discussão quaisquer considerações, definições ou

interpretações legais, regulatórias, fiscais ou contábeis, cabendo à SEINFRA MG avaliar e

validar as sugestões e recomendações discutidas durante a reunião com seus

especialistas em tais áreas.

Este trabalho não constitui, sob nenhuma hipótese, oferta de qualquer vantagem no

processo licitatório que venha resultar do projeto de modelagem da concessão.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS





O EQUIPAMENTO





➢ Um dos maiores ginásios poliesportivos do mundo, com capacidade para cerca

de 21 mil pessoas

➢ Apesar da origem ligada ao esporte, recebe todo tipo de evento, como shows,

feiras, formaturas, eventos religiosos etc.

➢ Localizado em área nobre de Belo Horizonte, integrando o conjunto

arquitetônico da Pampulha, patrimônio da humanidade

➢ Fácil acesso a grandes vias de circulação, aeroportos e rodoviária

➢ Área da edificação: 54.000 m²; Área externa: 75.500 m²; Área total: 91.000 m²

➢ Dimensões equivalentes a um prédio de 10 andares (144 m de diâmetro X 35,8

m de altura)

➢ Formato arquitetônico arredondado

CARACTERÍSTICAS GERAIS





EVENTO PÚBLICO

Cruzada CFAN (Evento religioso) 31.023/dia

Show Titãs 30.954

Show da Xuxa 30.774

Show da Xuxa 28.409

Festival de Música Sertaneja 28.131

Futsal Atlético X Rio/Mécimo 25.713

Show TVA/Tia Dulce/Bozo/Patotinhas 24.595

Show Roberto Carlos 24.433

Show “Amigos” Rede Globo 23.951

Show Sandy e Júnior 23.157

Show Rick Wakeman 22.115

Vôlei Masculino Brasil X Rússia 21.393

Campanha Criança Esperança 18.500

Vôlei Masculino SADA/Cruzeiro X SESI – Final 17.992

Vôlei Masculino Brasil X EUA 17.836

Vôlei Masculino Brasil X Grécia ~16.707/dia

Futsal Atlético X Banespa – Final 16.685

UFC 147 – MMA 16.643

UFC Mineirinho - 2012

Mundial Maxxis

Super Enduro -

2014

Liga Mundial de Vôlei - 2016

EVENTOS REALIZADOS E RECORDES DE PÚBLICO





LOCALIZAÇÃO

Aeroporto da 
Pampulha

Via de acesso ao 
Aeroporto de Confins 
(norte) e ao centro da 
cidade (sul)

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais



Platô III
- Área: 25.000m²
- Atualmente 
comporta 4 
estacionamen-
tos

Platô I
- Área: 30.500m²
- 100% 
planificado
- Abriga a Feira 
de Artesanato e 
pista de 
treinamento de 
arco e flecha

Platô II
- Área: 20.000m²
- Atualmente 
comporta 3 
estacionamen-
tos

ÁREA EXTERNA

Rampa de 
acesso ao 
Mineirão



Nível 1
Hall principal

Nível 2
Arena

Nível 3
Anel inferior 
(cadeiras e 
tribuna)

Nível 4
Salas (40) e 
auditório

Nível 5
Alojamento

Nível 7
Tribuna p/ 
cadeirantes

Nível 6
Área livre

Nível 8
Vão livre

Nível 9
Vão livre

ESTRUTURA INTERNA



CAPACIDADE

NÍVEL 1 – PISTA

Capacidade total: 5.170 pessoas (em pé)

Área: 2.585 m²

Densidade: 2p/m²

NÍVEL 3 – CADEIRAS

Capacidade total: 2.301 (sentadas)

NÍVEIS 4 A 7 – ARQUIBANCADAS

Cadeiras instaladas: 4.474 (sentadas)

Cadeiras não instaladas: 7.566 (sentadas) – 3p/m²

CAPACIDADE TOTAL:

19.511



O PROJETO





Aumento de receita

Aumento da qualidade dos serviços

Revitalização da infraestrutura do 
equipamento

Revitalização da região

Modernização do 

equipamento

Aprimoramento da ocupação 

no equipamento

BENEFÍCIOS ESPERADOS





Início do

Projeto

Início da 

Modelagem

Assinatura do 

Contrato de 

Licitação

Conclusão

da Modelagem

Publicação 

do Edital

2021

Dezembro

2021

Janeiro
ESTAMOS AQUI

2021

JunhoCONSULTA E 
AUDIÊNCIA 

PÚBLICA

2020
Fevereiro

2020
Abril

CRONOGRAMA DO PROJETO





ASPECTOS GERAIS DA MODELAGEM (PRELIMINAR)

➢Modelagem jurídica: concessão onerosa de uso

➢Critério de julgamento: maior valor de outorga fixa

➢ Período estimado: 30 anos

➢Valor estimado de investimento: em torno de 40 milhões

➢ Principais encargos do concessionário:

➢ Realização de intervenções mínimas necessárias à melhor estruturação

do equipamento

➢ Exploração econômica

➢ Manutenção predial e preditiva





Todas as atividades permitidas na legislação urbanística do Município de

Belo Horizonte, respeitadas as restrições urbanísticas.

Restrições gerais: tombamentos; Plano Diretor de BH (Regional da Pampulha

e ADE Bacia da Pampulha, Setor 3) e permissividade específica (PEP V) das

vias.

Exemplos de atividades vedadas pelas normas urbanísticas do município de

Belo Horizonte:

➢ Fabricação de álcool, biocombustíveis, cloro, tintas, vernizes, esmaltes e

lacas;

➢ Tratamento e gestão de resíduos perigosos e não perigosos;

➢ Gestão e manutenção de cemitérios.

ATIVIDADES PERMITIDAS E RESTRIÇÕES GERAIS



Coeficiente de construção

➢ Mínimo: 0,3

➢ Máximo: 4,0

➢ Atual: 0,6

Especificidades:

➢ Restrições de altimetria e paisagismo (característicos da

região da Pampulha)

➢ Necessidade de aprovação nos órgãos de Patrimônio

➢ Necessidade de apresentação de Estudo de Impacto de

Vizinhança

NOVAS EDIFICAÇÕES



TÓPICOS DE 
DISCUSSÃO



Objetivos da sondagem:

➢Coletar informações e subsídios que possam ampliar o

olhar do Estado para o Mineirinho;

➢Expandir alternativas sobre a sua delegação para o

mercado; e

➢Avaliar a vocação que a iniciativa privada atribui ao

Mineirinho.

OBJETIVO



VOCAÇÃO

ATRATIVIDADE

INTERVENÇÕES 

ESTRUTURAIS E 

OPERAÇÃO

❑ Tendências do setor de eventos e 

espaços multiusos 

❑ Atividades potenciais para fins de 

exploração econômica

❑ Aproveitamento de potencial construtivo

❑ Direcionamento de uso

❑ Investimento

❑ Compartilhamento de risco

❑ Transferência de potencial construtivo

❑ Indicadores de desempenho e 

fiscalização

❑ Receitas principais e acessórias

❑ Outorgas fixa/variável

❑ Alavancagem

❑ Compartilhamento de receitas

❑ REF

❑ Processo licitatório



Unidade PPP
Minas Gerais

Concessões e Parcerias
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