
QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA



Operação Urbana Simplificada (OUS)

O que é uma operação urbana simplificada?

Operação Urbana Simplificada é um instrumento de planejamento urbano que, através
da cooperação entre o setor público e a iniciativa privada, objetiva alcançar benefícios
para a coletividade por meio de transformações urbanísticas locais, melhorias sociais e
valorização ambiental.

A Prefeitura, obedecendo às regras previstas no plano diretor do município e garantindo
a compatibilidade do empreendimento com a infraestrutura de uma região, autoriza
a aplicação de parâmetros diferentes para um determinado empreendimento e em troca,
exige uma contrapartida, que poder ser uma benfeitoria, uma obra de qualificação, um
equipamento público ou algum outro benefício para a coletividade.

Como isso ocorre?



Etapas de uma Operação Urbana Simplificada (OUS)

Decreto municipal 15.758/2014



Concepção da Operação Urbana Simplificada (OUS)

OBJETO:
Ampliação da instalação fabril da QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA- BIOCLIN

FINALIDADE:
Requalificação da região no entorno da Av. Dom Pedro I com a criação e o uso de
espaços públicos

INTERESSEPÚBLICO:
valorização do espaço público em função da qualificação deste (Art. 66 – Lei nº
7.165/96).



O empreendedor

Fundação1977 - Dr. Victor Heinrich Arndt.

Sede atual – Rua Téles de Menezes -
Bairro Santa Branca.

Atua no setor de diagnóstico in vitro.

Desenvolve kits:

� Biologia Molecular
� ELISA
� Bioquímica
� Turbidimetria
� Testes rápidos
� Coagulação
� Aglutinação
� Controles
� Calibradores
� Hematologia
� Corantes
� Anticoagulantes
� Reagentes dedicados
� Soluções de limpeza de equipamentos
� Controle de qualidade da água



O empreendedor

Possui várias certificações de âmbito nacional e internacional, destacando-se as 
certificações na área da QUALIDADE.

� Certificado ISO 9001: 2008 � Certificado ISO 13485: 2003



O empreendedor

Foi também uma das primeiras empresas do ramo de diagnóstico de uso in vitro a
conquistar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela
ANVISA.

Em 2013, a maioria dos produtos adquiriu o selo CE de qualidade, atestando o
cumprimento aos requisitos europeus de qualidade.

� Certificado de Boas Práticas de
Fabricação

� Certificado de Boas Práticas de
Armazenamento e Distribuição

� Marca CE



O empreendedor

� Licença Ambiental – SMMA � Certificado de Licença e Funcionamento - PF

� Certificado de 
Registro - Exército

� Certificado de
Regularidade
- IBAMA;



O empreendedor

� Alvará de Localização e
Funcionamento - Prefeitura
de BH.

� Certificado de
Regularidade Técnica –
CRF/MG (Conselho
Regional de Farmácia /
MG).

� AFE (Autorização de
Funcionamento de
Empresas) - ANVISA.

� Alvará Sanitário –
VISA / MG (Vigilância
Sanitária / MG)



O empreendedor

Negócio: Soluções em Diagnóstico
para a Saúde

Valores:
� Ética
� Qualidade
� Confiabilidade
� Comprometimento

Missão: Contribuir para a melhoria da
saúde, fornecendo soluções em
diagnóstico, com qualidade,
confiabilidade e sustentabilidade.

Política da Qualidade:

� Oferecer produtos que atendam às
necessidades do cliente de acordo
como os requisitos regulamentares;

� Melhoria contínua dos processos;
� Excelência no atendimento ao

cliente;
� Constante atualização técnico-

científica;
� Comprometimento da Alta Direção

na manutenção do Sistema de
Gestão da Qualidade.



Localização do empreendimento



O empreendimento

Caracterização do terreno:

Lotes 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12 – Área total = 2.162,28m²
Quarteirão 14
Zona Fiscal 954
Bairro Santa Branca - rua Téles de Menezes

Zoneamento – ZAP (Zona de Adensamento Preferencial).
. Operação Urbana Consorciada do Entorno dos Corredores de
Transporte Coletivo Prioritários e
. Operação Urbana Consorciada Áreas em Reestruturação no Vetor
Norte – Subárea IV.

Vias de acesso: Rua Téles de Menezes - coletora.
Av. Dom Pedro I - arterial.



O empreendimento

Caracterização do terreno:

Não intercepta nenhum curso d’água

Topografia pouco acentuada - declividade transversal em média de 4,5 % e declive
longitudinal em média de 6,5%

Situação atual:

Lotes 7 e 8 – Totalmente permeáveis
Lote 9 – Galpão estrutura metálica com container em uso
Lotes 10,11 e 12 – Edificação em alvenaria, atual fábrica em uso



Parâmetros urbanísticos a serem adotados no empreendimento

Legislação vigente Parâmetros solicitados

1,0 4,40 (bruto)

(ZONEAMENTO: ZAP – Zona de Adensamento preferencial)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO

8,0m 30,20m *ALTIMETRIA MÁXIMA

* DEPENDE DE APROVAÇÃO NO CINDACTA

3,0m –rua Téles de Menezes
4,0m – av. Dom Pedro I

AFASTAMENTO FRONTAL 5,5m –rua Téles de Menezes
0,0m – av. Dom Pedro I

54 02NÚMERO DE VAGAS ESTACIONAMENTO



O empreendimento

Caracterização da edificação projetada:

Área total 9.504,29 m²

PAVTO USO ESTACIONAMENTO FACHADA 
ATIVA

PRIVATIVA TOTAL

SUBSOLO CARGA-DESCARGA – ÁREA INDUSTRIAL 106,00 1.172,56 1.278,56

1º PAVTº ÁREA INDUSTRIAL 212,00 1.066,56 1.278,56

2º PAVTº ÁREA ADMINISTRATIVA 1.151,68 1.151,68

3º PAVTº ÁREA INDUSTRIAL 1.346,88 1.346,88

4º PAVTº ÁREA INDUSTRIAL 1.346,88 1.346,88

5º PAVTº ÁREA INDUSTRIAL 1.346,88 1.346,88

6º PAVTº ÁREA INDUSTRIAL 1.346,88 1.346,88

7º PAVTº ÁREA TÉCNICA 407,97 407,97

TOTAL 106,00 212,00 9.186,29 9.504,29

ÁREA (m²)



O empreendimento

Caracterização da edificação projetada:

ÁREA CP 

(CADASTRO PREFEITURA)

ÁREA LT

(LEVANTAMENTO

CA

(COEFICIENTE APROVEITAMENTO)
TERRENO 2.160,00 2.162,18 4,40



O empreendimento

Caracterização da edificação:

IMPLANTAÇÃOÁrea: permeável: 223,97m²



O empreendimento

Caracterização da edificação:

FRUIÇÃO PÚBLICAÁrea: 432,00 m²



O empreendimento

Caracterização da edificação:

AFASTAMENTOS

sem afastamento
passeio 11,80m

5,50m + passeio 2,50m



O empreendimento

Caracterização da edificação:
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O empreendimento

Caracterização da edificação:

Volumetria:

- Edificação de uso não residencial

- Formas geométricas simples

- Sobreposição de volumes

- Tratamento plástico que contribua para a qualidade da paisagem urbana



O empreendimento

Modelagem 3D – Vista da av. Dom Pedro I 

Modelagem 3D – Vista da av. Dom Pedro I 

Modelagem 3D – Vista da rua Téles de Menezes

Modelagem 3D – Vista da rua Téles de Menezes



O empreendimento

Fotoinserção– Vista da av. Dom Pedro I 



O empreendimento

Fotoinserção– Vista da rua Téles de Menezes



Medidas de qualificação

Medidas de qualificação a serem adotadas no empreendimento e entorno:

Fruição pública – facilitar a transição de pedestres e acesso aos
equipamentos públicos;

Fachada ativa – uso dinâmico e interativo com o espaço público;

Passeios públicos – seção transversal ampliada;

Selo BH Sustentável – obtenção junto ao órgão municipal;

Área permeável – manter área permeável no empreendimento;

Captação e retenção de água pluvial – 55m³.



Contrapartida

Para o cálculo da contrapartida tomou-se como referência a fórmula de outorga
onerosa do direito de construir que consta no Projeto de Lei do novo Plano Diretor,
acrescida de fatores de planejamento urbano:

a) fator centralidade – Fcent igual a 0,8, por se tratar de empreendimento de uso não
residencial com fachada ativa em área de categoria complementar de centralidade
intermediária;

b) fator de sustentabilidade – Fsust igual a 0,9, por se tratar de empreendimento que
deverá obtiver certificado de qualidade ambiental concedido ou reconhecido pelo
órgão municipal competente.

Como é feito o cálculo da contrapartida?



Contrapartida

Fórmula utilizada para o cálculo da contrapartida:

CT = [ (CAof x AT x V) / CAprat ] x Fcent x Fsust

CAof

coeficiente de aproveitamento a ser praticado mediante ônus 

financeiro, não computado o potencial construtivo adicional 

decorrente da adoção de soluções projetuais de gentileza urbana, 

limitado ao CAmax, ao CAcent ou ao CAgeq

3,35

AT área do terreno, medida em metros quadrados; 2.160,00

V
valor do metro quadrado do terreno, obtido de acordo com a 

Planta de Valores Imobiliários utilizada para o cálculo do ITBI;
R$2.240,00

CAprat
coeficiente de aproveitamento total da edificação limitado ao 

CAmax, ao CAcent ou ao CAgeq
3,76

Fcent fator de centralidade 0,8
Fsust fator de sustentabilidade 0,9

CT = R$ 3.103.782,13CT = R$ 3.103.782,13



Contrapartidas propostas

Requalificação da Praça da Saudade e 
entorno – Bairro Santa Branca

+ 

Outras intervenções previstas no plano 
urbanístico da OUC ACLO

+

Manutenção das intervenções por tempo 
determinado

Estimativa de custo

R$ 1.016.517,80

aprox. R$ 800.000,00

saldo até o valor da 
contrapartida 



Contrapartidas propostas

Requalificação da 
Praça da Saudade e 

entorno – Bairro 
Santa Branca

• adequações de passeios 
e travessias

• incremento de 
arborização na praça e na 

Av. Pedro I
• implantação de 
mobiliário urbano 

(bancos, floreiras, lixeiras, 
bebedouro, pergolado, 

sinalização)
• iluminação voltada para 

pedestres
• playground

• painel artístico



Contrapartidas propostas

Detalhe da proposta de 
intervenção na praça da 

Saudade

Requalificação da 
Praça da Saudade –
Bairro Santa Branca



Contrapartida proposta

Requalificação da Praça da 
Saudade – Bairro Santa 

Branca

Corte com detalhe da 
proposta de intervenção 
na praça da Saudade



Obrigado!


