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

1 DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDIMENTO E DOS RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO 

1.1 EMPREENDIMENTO  

Nome: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA 

CNPJ (*): 

19.400.787/ 0001-07 

Índice Cadastral do IPTU:  
956.014.007.001-0 

956.014.010.001-1 

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

RUA TÉLES DE MENEZES, 92 

Bairro: SANTA BRANCA CEP: 31565-130 

Lote(s) envolvido(s): ZONA FISCAL 956/ QUARTEIRÃO 014/ LOTES 007 A 012 

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 

Nome: VICTOR HEINRICH ARNDT 

CPF: 041.866.806-04 

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

ROQUETE MENDONÇA, 417 / 101 

Bairro: SÃO JOSÉ – PAMPULHA Município: BELO HORIZONTE 

CEP: 31.275-130 Endereço eletrônico: 

Telefone: ( 31 ) 9 9978 3348 Fax: (     ) 

E-mail: victorarndt@bioclin.com.br 

Assinatura do responsável legal pelo empreendimento: 

 

Data: 

1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTUDO DOS IMPACTOS URBANÍSTICOS E REPERCUSSÕES DO 
EMPREENDIMENTO NA VIZINHANÇA PARA OPERAÇÕES URBANAS SIMPLIFICADAS: 
(COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA) 

Nome da empresa: LODI MOTTA ARQUITETURA LTDA 

Responsável técnico: ANA BEATRIZ LODI / LUCIANA ROCHA VASCONCELLOS MOTTA 

Formação Profissional: 

ARQUITETURA 

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

AL. OSCAR NIEMEYER, 222 / 705 

Bairro: VALE DO SERENO Município: NOVA LIMA 

CEP: 34.000-000 Telefone: ( 31 ) 3287 1838 Fax: (     ) 

E-mail: projetos@lodimotta.arq.br 
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1.4 EQUIPE TÉCNICA – ESTUDO DOS IMPACTOS URBANÍSTICOS E REPERCUSSÕES DO 
EMPREENDIMENTO NA VIZINHANÇA PARA OPERAÇÕES URBANAS SIMPLIFICADAS 

Nome Formação Profissional Função Desempenhada No Registro Profissional 

Ana Beatriz Lodi Arquiteta Projetista / RT A17301-3 

Luciana Rocha Vasconcellos Motta Arquiteta Projetista / RT A17807-1 

Luciana Maciel Bizzoto Bacharel em Ciências 
Econômicas 

Caracterização 
sócioeconômica e 
pesquisa de opinião 

- 
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2 CONCEPÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA E DO EMPREENDIMENTO 

2.1 CONCEPÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA E DO EMPREENDIMENTO 

2.1.1  Concepção da OUS 

A proposta de OUS, apresentada aqui, tem por objeto a ampliação da instalação fabril da QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA, denominada 
aqui BIOCLIN, por meio de nova edificação. O empreendimento compreende a ocupação de lotes (07 ao 12 – Quarteirão 14 – Zona Fiscal 
954) situados no bairro Santa Branca, à rua Téles de Menezes e áreas remanescentes (lotes 27 ao 32) decorrentes da operação de 
alargamento da av. Dom Pedro I (onde até a aprovação do parcelamento do solo, decorrente do alargamento, os terrenos citados não 
possuem testada para a av. Dom Pedro I).  

Tendo em vista as transformações e intervenções urbanísticas, decorrentes dos investimentos públicos, por que passa a região, em função 
da ampliação do sistema viário, deixando a ocupação das áreas em questão subaproveitadas em relação a estas novas condições de 
infraestrutura, este instrumento tem por finalidade estimular a criação e o uso de espaços públicos, para requalificar a região no entorno à 
av. Pedro I, sem comprometer a viabilidade da instalação e desempenho das atividades desenvolvidas pelo empreendimento apresentado 
aqui. Para tal, é necessária a adoção de parâmetros diferentes ao estipulado pela legislação. 

 
Voltada a ações de melhoria e qualificação da circulação de pedestres, focalizando a acessibilidade ao sistema de transporte público, 
principalmente, mas também, a outros implementos, quer seja público ou privado, assim como, o uso de dispositivos no empreendimento, 
que busquem a possibilidade sustentável de ocupação urbana. Para tal, é proposição no projeto arquitetônico o uso de conceitos como 
fruição pública – em que a transição de pedestres seja facilitada com e na implantação do empreendimento – fachada ativa – ocupação 
da fachada no alinhamento do passeio por uso não residencial e de acesso ao público, com o intuito de promover o uso dinâmico e 
interativo com o espaço público e evitar a multiplicação de planos fechados em interface com o espaço público. 
 
Parâmetros especiais pretendidos: 
- Aumento do coeficiente de aproveitamento – acréscimo de potencial construtivo; 
- Diminuição do número de vagas – não sendo uma necessidade fundamental o número de vagas exigidas pela legislação atual, para o 
funcionamento do empreendimento.  E levando em consideração a presença de sistema rápido de transporte público, implantado na região 
(MOVE), como estímulo ao uso de transporte público; 
- Aumento da altimetria máxima; 
- Alteração dos afastamentos frontais determinados pelas dimensões transversais dos passeios.  
 
Interesse público: 
A motivação à aplicação do instrumento é prevista na legislação quando se é proposta a valorização do espaço público em função da 
qualificação deste (Art. 66 – Lei nº 7.165/96). 
 

2.1.2 Concepção do empreendimento 

O projeto arquitetônico referente ao empreendimento é de responsabilidade da LODI MOTTA ARQUITETURA LTDA (conforme 
apresentado no item 1 – DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDIMENTO E DOS RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO). 
 
Caracterização do terreno:  
Compreende aos lotes 07 ao 12, do Quarteirão 14, da Zona Fiscal 954, situados no bairro Santa Branca, à rua Téles de Menezes e áreas 
remanescentes compreendidas pelos lotes 27 ao 32 do mesmo quarteirão – decorrentes do alargamento da av. Dom Pedro I. Abrange um 
total de 2.162,28m², conforme levantamento topográfico (CP- 2.160,0m²). 
 
A legislação classifica o terreno como Zona de Adensamento Preferencial – ZAP. Está, também, inserido na Operação Urbana Consorciada 
do Entorno dos Corredores de Transporte Coletivo Prioritários e Operação Urbana Consorciada Áreas em Reestruturação no Vetor Norte – 
Subárea IV. 
 
As vias de acesso – rua Téles de Menezes é caracterizado como coletora e a av. Dom Pedro I como arterial. 
 
Os terrenos não interceptam nenhum curso d’água, nascente ou outro elemento hídrico, nem possui proximidade menor que 60m. 
 
A topografia é pouco acentuada, apresentando declividade transversal em média de 4,5 % e declive longitudinal em média de 6,5%. 
 
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. 
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Figura 1 - Localização do terreno 

 
 

Projeto arquitetônico: 

A. Implantação do empreendimento no terreno, contendo: projeção da edificação; indicação de acessos de veículos; indicação de 
estacionamento; indicação de acessos de pedestres. 

B. Volumetria básica da edificação e modelagem do terreno, se possível, conforme levantamento topográfico, discriminando o número de 
pavimentos e subsolos, se houver, e os níveis aproximados de implantação do empreendimento. 

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

Conforme ANEXO l 

D. Concepção básica de tratamento para as áreas abertas do empreendimento, as áreas de fruição pública e de afastamento frontal, com 
identificação das áreas permeáveis sobre terreno natural a serem mantidas ou criadas. 

O empreendimento apresenta espaço de fruição pública, com área aproximada de 432,0 m², que permite o trânsito de pedestres com o 
objetivo de otimizar, principalmente o acesso ao sistema rápido de transporte (MOVE), transpondo o quarteirão. Tal área apresenta setor de 
permeabilidade (223,97m²), sobre terreno natural, com possibilidade de implantação paisagística. Tal área, também, pode receber 
equipamentos de uso público e para contemplação e ócio. O empreendimento também apresenta em uma porção da fachada térrea (frente 
à av. Dom Pedro I), ocupação de uso comercial com acesso ao público no conceito de fachada ativa. Pretende-se, assim, incentivar um 
novo conceito de uso e ocupação da área urbana, para a região, permitindo qualificação da vizinhança podendo agregar valores sociais e 
econômicos. 

Conforme ANEXO l 

 

2.1.3 Memorial descritivo: 

O empreendimento constará de nova edificação com área construída aproximada de 9.504,29 m², distribuída em 08 pavimentos, sendo o 
primeiro em subsolo e o ultimo como pavimento técnico, sendo o uso e área de cada pavimento especificado no quadro a seguir – Quadro 
1.  
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Em relação à av. Dom Pedro I, a edificação não terá afastamento na divisa lateral esquerda (junto à edificação existente), até a uma altura 
de 10,80m (acima desta cota o afastamento será de 5,20m), e no afastamento da lateral direita constará afastamento, para implantação da 
área de fruição pública, cujo uso sob pilotis, em parte, permitirá, também, uma continuidade e permeabilidade visual entre as vias que 
demarcam o terreno. A volumetria apresenta conformidade a uma edificação de uso não residencial, com formas geométricas simples, 
composta por sobreposição de volumes, mas apresentando tratamento plástico que contribua para a qualidade da paisagem urbana.  

2.1.4 Cálculo de áreas: 

 

Quadro 1 – Cálculo de áreas 
 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 

TERRENO CP – 2.160,00 LP – 2.162,18  C.A.  4,16 

 

2.1.5 Pareceres de outros órgãos: 

Não existentes. 

 

2.2 SITUAÇÃO DA PROPOSTA EM RELAÇÃO ÀS DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DA 
OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA ESTABELECIDADAS PELA SMAPU 

É identificada, no quadro a seguir, a situação da proposta de OUS em relação às diretrizes apontadas pela Smapu no parecer técnico 
anterior, indicando se foram atendidas, parcialmente atendidas ou não atendidas no projeto / concepção do empreendimento. No 
detalhamento, deverá ser descrita a forma como a diretriz será contemplada e/ou justificar o motivo do não atendimento, identificando a 
solução alternativa adotada, se for o caso: 

 

Diretrizes propostas para a OUS nos pareceres 
SMAPU/GPUR 01/2014 e SMAPU 02/2014 

Situação na proposta apresentada 

a) coeficiente de aproveitamento máximo de 4,45 bruto, o que 
significa que deve ser computado nesse índice a área total 
a ser construída, não sendo, portanto, aplicável o disposto 
no art. 46 da Lei n° 7.166/96 

( x) atendido (  ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: área total – 9.504,29m². CA – 4,40. 

b) área de fruição pública com área mínima correspondente a 
20% da área do terreno, localizada no pavimento térreo da 
edificação, de forma a configurar continuidade do 
logradouros público e atravessamento de quadra, dotada 
de área permeável vegetada, podendo ser coberta em até 
20% de sua área à uma altura mínima da 4,5m do solo 

( x ) atendido  ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: área de 432m² (20%) exigidos. 

c) fachada ativa no pavimento térreo, voltada para a Av. Pedro 
I e área de fruição pública, devendo ocupar, no mínimo, 
uma extensão equivalente a 50% da extensão da fachada 
voltada para a Avenida Pedro I 

(x) atendido (   ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: em conformidade. 

d) taxa de permeabilidade composta da seguinte forma: ( x ) atendido (  ) parcialmente atendido (   ) não atendido 
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i. em terreno natural, com área correspondente a 20% 
da área do terreno, localizada preferencialmente 
junto à área de fruição pública e afastamentos 
frontais, e dotada de vegetação e arborização, não 
sendo facultada sua substituição por caixa de 
captação e jardineira; 

ii. em jardineiras, telhados verdes ou jardins verticais, 
com área correspondente a 10% da área do terreno; 

Detalhamento: em terreno natural corresponde a 20,53% 
(443,89m²), em jardineiras corresponde a 10% (216,0m²). 

e) além de 20% de taxa de permeabilidade exigida 
anteriormente, solicita-se a adoção de caixa de captação 
para amortecer a descarga de água pluvial na rede pública 
de drenagem visando a melhoria do funcionamento dos 
sistemas de micro e macrodrenagem da região, com 
capacidade mínima equivalente à área impermeabilizada do 
terreno 

(x) atendido (   ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: em conformidade. 

f) 54 vagas de estacionamento para veículos leves, sendo 
necessário também resguardar um número mínimo de 
vagas para motocicletas igual a 10% do número de vagas 
para veículos leves do empreendimento, e para bicicletas 
igual a 5% 

(   ) atendido (x ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: Estão sendo propostas 02 vagas para veículos 
leves,05 para bicicletas e nenhuma para motos. 

g) área destinada a carga e descarga internalizada ao terreno 
e dimensionadas conforme legislação vigente 

( x ) atendido (   ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: em conformidade. 
h) afastamentos frontais, voltados para a rua Teles de 

Menezes e Av. Dom Pedro I, integrados aos passeios, sem 
fechamentos frontais ou laterais, de forma a garantir 
passeios com as configurações descritas no quadro 5 

( x ) atendido (   ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: em conformidade. 

i) altura máxima em uma das divisas de 10,80 metros, junto 
ao galpão existente 

( x ) atendido (   ) parcialmente atendido (  ) não atendido 

Detalhamento: em conformidade. 
j) soluções e materiais que busquem reduzir impacto 

ambiental e contribuam para o conforto térmico e redução 
do consumo de água e energia 

( x ) atendido (   ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: Sistema de reaproveitamento de água pluvial; 
Dispositivo de controle de água pluvial, que exceda a 
capacidade do reservatório de reaproveitamento (caixa de 
captação, cobertura verde etc.); Dispositivos hidráulicos 
economizadores de água; Dispositivos economizadores de 
energia elétrica; Sistema de tratamento de águas cinzas; Uso de 
geração de energia elétrica fotovoltaica consorciada com a 
companhia de distribuição de energia; Especificação de 
materiais com “certificação verde”; Especificação de material de 
alto desempenho e eficiência termo-acústicos; previsão ou 
existência de equipamentos e programas de coleta seletiva de 
resíduos sólidos. 

k) melhoria nos pontos de embarque e desembarque de 
transporte coletivos próximos, bem como nos passeios de 
forma complementar à alternativa de 

( x ) atendido (   ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: Os PEDs próximos ao empreendimento se 
encontram em boas condições, apresentam abrigos cobertos e 
seguem os padrões municipais. Os passeios lindeiros ao 
empreendimento serão reconfigurados e seguirão os padrões 
municipais. 

l) execução de projeto de qualificação da centralidade 
intermediária voltada à melhoria da circulação de pedestres 
na vizinhança, bem como de outras intervenções previstas 
no Programa Corredor Verde dos Parques Lagoa do Nado 
e Lareira da OUC ACLO e em conformidade com as 
diretrizes a serem acordadas com a Smapu, como 
contrapartida a esta OUS 

( x ) atendido (   ) parcialmente atendido (   ) não atendido 

Detalhamento: em conformidade com as contrapartidas 
acordadas. 
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2.3 PARÂMETROS LEGAIS E PREVISTOS PARA O EMPREENDIMENTO 

Aspectos gerais 

A) Área total do terreno (m²) 
no levantamento planialtimétrico: 2.162,18 

no CP: 2.160,00 

B) Coeficiente de Aproveitamento Previsto: 4,16 Legislação vigente: 1,0 

C) Área total edificada (m²) Total: 9.504,29 

D) Área líquida (m²) Total: 8.990,32 

E) Área de fruição pública Total: 432,00 

F) Área permeável (m²) 

Sobre terreno natural: 443,89 (20,53%) 

Sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados: 216,0 
(10%) 

Total previsto: 659,89 (30,52%) 

Legislação vigente: 432,0 (20%) 

F.1) Área permeável situada no afastamento frontal (Rua Teles de 
Menezes) (m²) 

Total: 219,92 

G) Caixa de Captação e retenção de água pluvial (m³) Total: 55,0 

H) Taxa de ocupação Previsto: 68,23% Legislação vigente:  

I) Altura máxima na divisa (m) Previsto: 10,80 Legislação vigente: 5,0 

J) Altura total da edificação (m) Previsto: 29,10 Legislação vigente:  

K) Afastamentos 

Frontal Previsto: 

Rua Teles de Menezes: 
seção transversal do 
passeio = 8,0m 
 

Av. Dom Pedro I: seção 
transversal do passeio = 
11,80m 

Legislação vigente: 

3,0m 

Laterais Previsto:  

Lateral esquerda – na 
divisa até H=10,80. 
Acima desse H – 
afastamento de 5,20m 

 

Lateral direita – 11,58m 

Legislação vigente:  

Regra do “H” 

Fundos Previsto: - Legislação vigente: Regra do 
“H” 

L) Preencher apenas para:  

Lojas, Salas, Shoppings e Hipermercados Área Bruta Locável (ABL) praticada (m²): 212,00 

Auditórios e Cinemas e similares Número de assentos: - 

Casas de festas e eventos, espaços de exposição e feiras, centros de 
convenções e similares 

Área destinada à realização do evento (m²): - 

Capacidade: - 

Heliponto Capacidade do Heliponto e hangar (nº de aeronaves): - 

M) Vagas de Estacionamento:  

Número de vagas de veículos leves 

Legislação Municipal: 143 

Parâmetro BHTRANS: - 

Empreendimento: 02 
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Número de vagas de PMR 

PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida 

Legislação Municipal: 2% - 3 

Parâmetro BHTRANS: 2% - 3 

Empreendimento: - 

Número de vagas para operação de carga e descarga 

Legislação Municipal: 1 

Parâmetro BHTRANS: Indústria - estudo específico 

Empreendimento:1 

Número de vagas para operação de embarque e desembarque 

Legislação Municipal: - 

Parâmetro BHTRANS: - 

Empreendimento: - 

Número de vagas para Motocicletas 
Parâmetro BHTRANS: 10% - 14 

Empreendimento: - 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo 
Parâmetro BHTRANS: 5% - 7 

Empreendimento: 5 

Faixa(s) de acumulação (m) 

Comprimento total (Legislação Municipal): 5 

Comprimento total (Parâmetro BHTRANS): 5 

Comprimento total (Empreendimento): - 

Comprimento Total (Previsto): - 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE IMPACTADA 

3.1 DEFINIÇÃO DA VIZINHANÇA POTENCIALMENTE AFETADA  

 
O entorno do empreendimento possui, de modo geral, uma predominância, em sua vizinhança imediata (raio médio de 100m), de uso 
comercial, industrial e serviços e para além deste raio, uma vizinhança de caráter residencial unifamiliar, em sua maioria. Consta dentro 
dessa vizinhança imediata a presença do antigo Hipermercado Via Brasil (atual Supermercados BH), como empreendimento de grande 
porte.  
 
A circulação de veículos e pedestres dentro da vizinhança apresenta-se facilitada em virtude da presença de sistema viário de grande 
capacidade e sistema público de transporte com capacidade de grande absorção de fluxo. 
 
A delimitação da vizinhança potencialmente afetada levou em consideração o baixo impacto que as atividades do empreendimento podem 
gerar e, principalmente, pelo fato do empreendimento já desempenhar tais atividades no local.  
 
 

Figura 2 – delimitação de vizinhança 

 
 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, MERCADO IMOBILIÁRIO, PATRIMÔNIO 
CULTURAL, PAISAGEM URBANA E AMBIÊNCIA DA VIZINHANÇA DO EMPREENDIMENTO 

Visadas das ruas onde se localizarão os acessos ao empreendimento: 
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Figura 3 – Visada 1 do terreno – Av. Dom Pedro I 

 

 

Figura 4 – Visada 2 do terreno – Av. Dom Pedro I 

 

 

Figura 5 – Visada 1 do terreno – R. Téles de Menezes 
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Figura 6 – Visada 2 do terreno – R. Téles de Menezes 

 

 

Vista panorâmica do(s) quarteirão(ões) – representando o alinhamento da quadra onde se localiza o empreendimento e o alinhamento 
oposto (em frente ao empreendimento): 

 

Figura 7 – Visada panorâmica do quarteirão – Av. Dom Pedro I 

 

 

Figura 8 – Visada panorâmica do quarteirão – R. Téles de Menezes 
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Modelagem 3D e fotoinserção do volume do empreendimento no entorno com visadas que permitam, a partir de pontos notáveis de 
observação, a compreensão da inserção do empreendimento na paisagem urbana: 

Figura 9 – Fotoinserção 1 – Av. Dom Pedro I 

 

 

Figura 10 – Fotoinserção – Av. Dom Pedro I 
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Figura 11 – Fotoinserção – R. Téles de Menezes 

 

 

Figura 12 – Fotoinserção 2 – R. Téles de Menezes 
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Figura 13 – Modelagem 3D 1 – vista aérea a partir da Av. Dom Pedro I 

 

 

 

Figura 14 – Modelagem 3D 2 – vista aérea a partir da R. Téles de Menezes 

 

 

Figura 15 – Modelagem 3D 3 – visada da Av. Dom Pedro I 
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Figura 16 – Modelagem 3D 4 – visada da R. Téles de Menezes 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Mapas de visadas 
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3.3 TRÂNSITO, TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO 

3.3.1 Acessos ao empreendimento 

A) Rotas de chegada de veículos, descritas conforme modelo a seguir: 

Figura 18 – Rotas de veículos - Chegada 

  

 

Descrição das rotas de chegada 

Rota 1: CENTRO-BAIRRO: av. Antônio Carlos – av. Dom Pedro I – r. Sãozinha Baggio Coutinho – r. Professor Hermínio Guerra – r. Monte Castelo - viaduto Monte Castelo 

– r. Antero Quental – r. Monte Cassino – r. Teles de Menezes. 

Rota 2: REGIÃO LESTE-BAIRRO: av.Cristiano Machado – av. Waldomiro Lobo – av. Portugal – av. Dom Pedro I – continuar pela Rota 1 

Rota 3: REGIÃO NORTE-BAIRRO: Rodovia MG-010 –  av. Dom Pedro I – r. Monte Castelo - continuar pela Rota 1 

Rota 4: AV. PORTUGAL (Céu Azul): av. Portugal – r. do Mel – r. das Canárias – r. Francisco José Teixeira – r. São Gonçalo do Abaeté – r. Monte Cassino – continua Rota 1 
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B) Rotas de saída de veículos, descritas conforme modelo a seguir: 

Figura 19 – Rotas de veículos - Saída 

 

 

Descrição das rotas de saída 

Rota 1: CENTRO-BAIRRO: r. Teles de Menezes – r. Monte Cassino – av. Dom Pedro I – av. Antônio Carlos 

Rota 2: REGIÃO LESTE-BAIRRO: : r. Teles de Menezes – r. Monte Cassino – av. Dom Pedro I – alça de acesso à av. Portugal – av. Portugal – r. Cheik Nagib Assaury – av. 

Portugal – av. Waldomiro Lobo – av. Cristiano M. 

Rota 3: REGIÃO NORTE-BAIRRO: : r. Teles de Menezes – r. Monte Castelo – r. Antero Quental – viaduto Montese – r. Engenheiro Vicente Assunção – r. Monte castelo – 

av. Dom Pedro I – rodovia MG-010. 

Rota 4: AV. PORTUGAL (Céu Azul): r. Téles de Menezes – r. Monte Cassino – av. Dom Pedro I – alça de acesso à av. Portugal – av. Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Empreendimento: BIOCLIN Processo Nº  
Estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas – Decreto n° 15.758/14 

 

 

 

C) Rotas de pedestres, linha de metrô e localização de estações, Pontos de Embarque e Desembarque do Transporte Coletivo 
(PEDs) e de táxi: 

Figura 20 – Rotas de pedestres 

 

 

Caracterização das rotas de pedestres 

Rota 1: PED MOVE – desembarque na estação do MOVE no canteiro central da av. Dom Pedro I – atravessa na faixa de pedestres – 
continua pela av. Dom Pedro I até o acesso ao empreendimento 

largura das calçadas rampa para pedestres faixa de travessia foco semafórico estado da calçada 

Mínimo de 10m Consta em conformidade Consta em conformidade Consta em conformidade Muito bom 

Rota 2: PED ônibus – desembarque em abrigo coberto (padrão BH)na r. Monte Cassino – segue pela r. Monte Cassino – continua pela r. 
Teles de Menezes até o acesso ao empreendimento 

largura das calçadas rampa para pedestres faixa de travessia foco semafórico estado da calçada 

Mínimo de 2,5m Não consta Consta em conformidade Não consta Irregular em todo trajeto 

Rota 3: PED Táxi – desembarque na r.Irlanda em frente ao antigo Hipermercado Via Brasil – segue pela r. Irlanda – continua pela r. 
Sãozinha Baggio Coutinho – continua pela av. Dom Pedro I – atravessa na faixa de pedestres - continua pela av. Dom Pedro I até o acesso 
ao empreendimento 

largura das calçadas rampa para pedestres faixa de travessia foco semafórico estado da calçada 

Mínimo de 3m Somente na av. D Pedro I Somente na av. D Pedro I Somente na av. D Pedro I Bom e Muito bom 

Rota 4: PED ônibus – em frente ao empreendimento 
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3.3.2 Geração de viagens 

Para a realização da Pesquisa de Mobilidade no empreendimento foram aplicados 101 questionários (ANEXO 2) com todos os funcionários 
fixos da BIOCLIN. A Figura 21 abaixo destaca a distribuição espacial dos funcionários da empresa na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Mais da metade dos funcionários (71) reside em Belo Horizonte, enquanto a outra metade se divide dentre os municípios, em 
sua maioria, do Vetor Norte da RMBH.  

Figura 21 – Distribuição espacial dos funcionários da BIOCLIN na RMBH 

 

Tabela 1 – Funcionários por município da RMBH 

MUNICÍPIO Nº DE FUNCIONÁRIOS 

Belo Horizonte 73 

Contagem 7 

Ibirité 3 

Lagoa Santa 1 

Nova Lima 1 

Ribeirão das Neves 11 

Sabará 4 

Santa Luzia 9 

São José da Lapa 5 

Vespasiano 15 

NA 2 

TOTAL 131 
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Dentre os entrevistados, 101 se tratam de funcionários da empresa, e os 30 restantes correspondem a clientes, prestadores de serviço e 
transportadoras (usuários flutuantes). Na tentativa de traçar o perfil dos funcionários, os Gráficos 1 e 2 mostram que a maioria é composta 
por mulheres (42,0%) na faixa dos 18 aos 39 anos de idade (58,0% dos funcionários). 

 

Gráfico 1 – Gênero da amostra de funcionários e usuários flutuantes da BIOCLIN 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Idade da amostra de funcionários e usuários flutuantes da BIOCLIN 
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Com relação ao meio de transporte utilizado para se deslocar até o trabalho, 34,1% faz uso de carro, 30, 2% do MOVE e 33,3% de ônibus. 
A distribuição por meio de transporte se encontra no Gráfico 3, segundo o número de questionários. 

Gráfico 3 – Meios de transporte utilizados no deslocamento para a BIOCLIN 

 

Segundo a pesquisa, considerando variações apresentadas pelos funcionários no que tange ao horário de chegada à empresa, das 
05h40min às 17h30min, cerca de 70% da equipe inicia o cumprimento de sua carga horária até as 08h00min. Aqueles que chegam após as 
13h00min correspondem aos funcionários flutuantes, como os clientes, as transportadoras e os prestadores de serviço. Por sua vez, o 
horário de partida ocorre, em sua maioria, a partir das 18h00min, variando anteriormente graças à circulação dos funcionários flutuantes. 

 

 

Gráfico 4 – Horário de chegada à empresa 
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Gráfico 5 – Horário de partida da empresa 

 

 

Os funcionários cumprem, em sua maioria, uma carga horária acima de 6 horas de trabalho, o que justifica que 71,7% passe de 6 a 10 
horas na empresa. Os 20,5% que passam até 2 horas na empresa correspondem, em sua maioria, aos funcionários flutuantes, que, muitas 
vezes, gastam somente o tempo necessário para carregar/descarregar mercadorias. 

 

Gráfico 6 – Tempo de permanência dos funcionários e usuários flutuantes na BIOCLIN 

 

Dos funcionários que fazem uso de transporte individual particular motorizado, a maioria faz uso do Estacionamento oferecido pela 
BIOCLIN. Dos 38% que afirmaram estacionar na própria rua, boa parte representa os funcionários flutuantes, que não permanecerão por 
muito tempo na empresa. 
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Gráfico 7 – Local de estacionamento 

 

 

 

Quadro 2 – Geração de viagens 
Número de viagens 

Veículos pesados 

 número de viagens Origem provável 

manhã -  

tarde 05 
Belo Horizonte. Ibirité. Ribeirão das 

Neves. 

noite -  

Veículos leves 

 número de viagens Origem provável 

manhã 45 
Belo Horizonte. Santa Luzia. São José da 

Lapa. 

tarde 15 Belo Horizonte. São José da Lapa. 

noite -  

Transporte coletivo 

 número de viagens Origem provável 

manhã 45 
Vespasiano. Belo Horizonte. Ribeirão das 

Neves. Santa Luzia. 

tarde 05 Belo Horizonte. São José da Lapa. 

noite -  

A pé ou de bicicleta 

 número de viagens Origem provável 

manhã 10 B. Santa Branca. B. Santa Amélia. 

tarde -  

noite -  
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3.4 CARACTERÍSTICAS SÓCIOECONÔMICAS E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA VIZINHANÇA 

3.4.1 Perfil da área de abrangência 

O empreendimento da Operação Urbana Simplificada BIOCLIN tem como área de abrangência, segundo determinação do Parecer Técnico 
da SMAPU Nº18/2015, os bairros Santa Branca e Itapoã, agregando cinco setores censitários neles contidos, conforme apresenta a Figura 
22. Por sua vez, o Figura 23 mostra a distribuição dos pontos nos quais foram aplicados os questionários, segundo busca no aplicativo do 
Google Earth. 

Figura 22 – Áreas de influência do empreendimento 

 

O cálculo do tamanho da amostra residencial e não residencial a ser questionada foi realizado segundo orientação da Prefeitura de Belo 
Horizonte e está explicado na Tabela 2: 

Tabela 2 – dados da amostragem 

SETOR CENSITÁRIO 
POPULAÇÃO 

RESIDENCIAL* 
AMOSTRA (2%) 

DOMICÍLIOS NÃO 
RESIDENCIAIS** 

AMOSTRA 
(10%) 

310620060680043 559 11,18 74 7,4 

310620060680044 497 9,94 74 7,4 

310620060680009 892 17,84 73 7,3 

310620060680010 630 12,6 57 5,7 

310620060680041 284 5,68 42 4,2 

SOMA 2862 57,24 320 32 

* Fonte: Sinopse por Setores (IBGE). Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores. 
** Fonte: Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (IBGE). Disponível em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/cnefe/. 

 

Para além desses extratos, foram questionados Usuários do Transporte Coletivo em alguns pontos no interior dos Bairros Santa Branca e 
Itapoã (07 questionários) e nas estações do MOVE mais próximas ao empreendimento: Estação Pampulha (05 questionários), Estação 
Monte Castelo (14 questionários) e Estação Montese (06 questionários), totalizando 32 questionários). A PBH solicitou que 1% dos 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores
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usuários do empreendimento fossem entrevistados. A BIOCLIN é uma empresa que conta com uma equipe de 101 funcionários não 
flutuantes, mais os usuários flutuantes que possuem uma quantidade variada ao longo do ano. Assim, foram entrevistados 06 usuários da 
BIOCLIN (funcionários não flutuantes e flutuantes) para se aproximar da amostra ideal. A Tabela 3 abaixo resume a quantidade dos 
questionários aplicados por extrato. 

 

Tabela 3 – Questionários aplicados segundo extrato de avaliação 

EXTRATO  REALIZADO 

Residencial  58 

Não-residencial  39 

Usuários de Transporte Coletivo  32 

Usuários do empreendimento  06 

Organização Social  02 

TOTAL  137 

 

Figura 23 – Pontos onde foram aplicados os questionários 
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3.4.2 Perfil demográfico 

Conforme a Tabela 4, ao todo, a população de residentes consiste em 2.862 pessoas, totalizando uma densidade demográfica de 5.498 
habitantes por quilômetro quadrado. 

 

 

Tabela 4 – Perfil demográfico 

SETOR POPULAÇÃO DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HAB/KM²) 

310620060680009 892 4.571,7 

310620060680010 630 8.307,7 

310620060680041 284 4.903,7 

310620060680043 559 6.089,8 

310620060680044 497 3.617,4 

TOTAL 2.862 5.498,1 

BELO HORIZOTE 2.375.151 7.167,0 

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos do Censo 2010 (IBGE): Sinopse por setores. 

 

 

A taxa média geométrica de crescimento anual indica o percentual do incremento médio anual da população residente.  Segundo a fórmula 
proposta pelo IBGE, baseado nas populações de 2000 (26.985) e 2010 (35.222) da Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH) que 
compreende os bairros Santa Branca, Jardim Atlântico, Itapoã e Santa Amélia, segundo definição do Atlas do Desenvolvimento Humano, a 
taxa de crescimento é de 2,70% ao ano. 

Os Graficos 8 e 9 apresentam as pirâmides etárias dos dois bairros, conforme extraído da Sinopse por Setores do Censo de 2010 
(IBGE). Em ambos os bairros prevalece uma população feminina (54% da população de mulheres versus 46% de homens) e jovem, na 
faixa etária dos 20 aos 34 anos, seguindo o padrão geral do município de Belo Horizonte. Contudo, através da pirâmide é possível observar 
que a população de homens do Bairro Santa Branca seja um pouco mais jovem que a população do Itapoã. 
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Gráfico 8 – Pirâmide etária do Bairro Santa Branca 

 

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos do Censo 2010 (IBGE): Sinopse por setores. 

 

Gráfico 9 – Pirâmide etária do Bairro Itapoã 

 

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos do Censo 2010 (IBGE): Sinopse por setores. 
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3.4.3 Perfil socioeconômico 

No que se refere ao rendimento médio da população residente na área de abrangência, o que se observou foi uma média salarial de R$ 
1.734,65, sendo que o rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes era de R$ 
3.100, 71, considerando a população com e sem rendimento. A Tabela 5 apresenta a distribuição da renda conforme as faixas 
salariais: mais de 25% da população residente de 10 anos de idade ou mais com e sem rendimento apresenta uma renda de até 2 salários 
mínimos, enquanto 5,1% dessa mesma população apresenta uma renda superior a 10 salários mínimos. 

 

Tabela 5 – Rendimento nominal médio da população residente de 10 anos de idade ou mais com e sem 
renda por faixa salarial 

FAIXA SALARIAL RENDIMENTO NOMINAL 
MÉDIO MENSAL 

% PESSOAS DE 10 
ANOS OU MAIS DE 

IDADE 

ACUMULATIVO 

0 A 0,5 SM R$ 212,73 0,4% 0,4% 

0,5 A 1 SM R$ 492,75 9,6% 10,1% 

1 A 2 SM R$ 853,54 15,0% 25,1% 

2 A 3 SM R$ 1.360,95 11,3% 36,4% 

3 A 5 SM R$ 2.082,97 12,8% 49,2% 

5 A 10 SM R$ 3.829,62 13,1% 62,3% 

10 A 15 SM R$ 6.394,67 2,9% 65,2% 

15 A 20 SM R$ 9.245,90 2,2% 67,4% 

MAIS DE 20 SM R$ 16.507,34 1,6% 68,9% 

SEM RENDIMENTO R$ 3,22 31,1% 100% 

 TOTAL 100,0% 100% 

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos do Censo 2010 (IBGE): Universo por setor censitário. 

Os dados para rendimento costumam estar relacionados com o perfil da escolaridade da população. O Atlas do Desenvolvimento Humano 
apresenta alguns índices relativos à frequência escolar no que tange à região de abrangência da Unidade de Desenvolvimento Humano 
(UDH) que compreende os bairros Santa Branca, Jardim Atlântico, Itapoã e Santa Amélia. A proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola 
foi de 94,65%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental foi 
de 90,29%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo foi de 78,54%; e a proporção de jovens de 18 a 20 
anos com ensino médio completo foi de 81,21%. Ainda no ano de 2010, 91,95% da população de 6 a 17 anos da região estavam cursando 
o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 49,13% estavam cursando o 
ensino superior no mesmo ano. 

Outro indicador que sintetiza a frequência escolar da população, a expectativa de anos de estudo, que indica o número de anos de 
estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Em 2010, na UDH 
em questão, a expectativa de anos de estudo na foi de 10,8 anos, superior aos 9,9 anos referentes à Belo Horizonte e RMBH. 

O Gráfico 10 apresenta um resumo dos indicadores de escolaridade da população adulta da UDH de referência. De modo geral, o 
padrão segue o comportamento do município e Região Metropolitana, embora a população residente da região seja mais escolarizada, na 
qual 86,67% possui o ensino fundamental completo. 
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Gráfico 10 – Escolaridade da população de 25 anos de idade ou mais 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (2010) – PNUD, Ipea, FJP. 

3.4.4 Organização social 

A vizinhança à área de abrangência da OUS BIOCLIN é caracterizada pela presença de alguns grupos de interesse, os quais poderão estar 
sendo impactados com a implantação do empreendimento. Dentre eles, se destacam: 

 Grupos religiosos: na vizinhança ao empreendimento, há a presença das comunidades da Igreja Nossa Senhora Sagrado 
Coração (Rua Marcos Lopes de Almeida, 70) e do Santuário da Pampulha (Avenida Dom Pedro I, 575). Ambas apresentam um 
fluxo maior de pessoas nos dias e horários dos cultos e missas aos finais de semana, além das datas festivas e comemorativas 
que agregam a população local. A Igreja também é o local que já acolheu reuniões da Associação de Moradores do Bairro Santa 
Branca, o que destaca sua referência enquanto organização social no bairro. 

 Motéis e zona de prostituição: o Bairro Santa Branca é marcado pela presença de diversos motéis o que acarretou em um 
estigma social associado à área. Embora se trate de um bairro tradicionalmente residencial e familiar, no período noturno o local 
se consolidou enquanto zona de prostituição, culminando na ocorrência frequente de atividades sexuais em logradouros públicos, 
em especial na Rua Teles de Menezes e adjacentes, o que foi constantemente repudiado pelos residentes e transeuntes. A 
implantação do empreendimento poderá levar em uma requalificação da área, que esteve abandonada nos últimos anos desde a 
reforma de expansão da Avenida Dom Pedro I e implementação dos corredores do MOVE. Isto, em especial após a construção 
de uma via de fruição lateral, poderá ou não deslocar os pontos de ocupação para as atividades noturnas deste grupo para outros 
locais adjacentes, caso ocorra um processo de gentrificação do espaço. 

 Clube do Cruzeiro: localizado na Rua das Canárias, 254, o clube se encontra nas redondezas do local do empreendimento, no 
Bairro Santa Branca, e gera uma circulação maior de pessoas no bairro aos finais de semana. Não há um conflito explícito 
identificado pelo campo entre o Clube e o empreendimento. 

 Moradores de rua: em toda a região de abrangência, em especial no Bairro Santa Branca, muitos moradores de rua habitam 
pontos específicos, sendo eles: debaixo dos viadutos Montese e Monte Castelo, recém implementados pela Prefeitura de Belo 
Horizonte; nas praças públicas, em especial a Praça da Saudade; e nas escadarias que garantem o acesso à Avenida Dom 
Pedro I para os moradores da Área 1. Como dito anteriormente, a requalificação da área com a implantação do empreendimento 
poderá ocasionar em um processo de gentrificação e expulsão deste grupo do local, embora isto tenha se apresentado como o 
desejo de muitos dos moradores. 

 Ponto de tráfico e consumo de drogas ilícitas: a região também é caracterizada pela presença de usuário de drogas, além de 
pontos nos quais ocorre, ainda, a comercialização das mesmas. É comum ao tráfico, muitas vezes, estar associado aos pontos 
de prostituição. Contudo o consumo também ocorre nos locais abandonados, como as praças públicas e debaixo dos viadutos e 
das escadarias de acesso à Av. Dom Pedro I, no Bairro Santa Branca. 

 Comerciantes da área do antigo Viabrasil: o antigo supermercado Viabrasil, atualmente BH Supermercados, caracterizou a 
área do outro lado da Avenida Dom Pedro I, em frente ao local do empreendimento, no Bairro Itapoã, como a área comercial da 
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região, onde há concentração de restaurantes, comércio e serviços. Ali se tornou o polo de abastecimento não somente dos 
residentes do Bairro Itapoã, mas também, do Bairro Santa Branca, mais residencial e, portanto, carente de serviços e comércio, 
em geral. A presença do empreendimento poderá acarretar em um maior fluxo de pessoas na região (usuários flutuantes e não 
flutuantes), o que influenciará a clientela local. 

 Comunidade da UNIFENAS: a Universidade UNIFENAS se localiza no Bairro Itapoã, na Rua Líbano, 66, e é responsável por 
uma grande circulação local de estudantes, funcionários e professores. A presença do empreendimento, no caso da ativação de 
um comércio no térreo da faixada, poderá acarretar em uma maior circulação de pessoas também no Bairro Santa Branca. Vale 
dizer que os moradores do Itapoã descreveram a vinda do Campus Belo Horizonte como fator agravante da insegurança local. 

 GATE: na Rua Antero de Quental, 92, paralela à Rua Teles de Menezes do empreendimento, existe um Batalhão do Grupo de 
Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar. A implantação do empreendimento, ao alterar o fluxo de pessoas no local, 
poderá influenciar nas atividades cotidianas deste grupo, contudo não há identificação de um conflito a priori. 

 

Figura 24 – organização social na área de abrangência 

 

 

3.5 PESQUISA DE OPINIÃO PRÉVIA COM OS MORADORES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO 
EMPREENDIMENTO 

A abordagem aos entrevistados se deu por meio da apresentação do projeto aos moldes do texto da Cartilha de Apresentação da Figura 
25, segundo a disponibilidade de cada extrato em responder a pesquisa. Primeiramente, foi realizado um treinamento com a equipe de 
aplicação dos questionários, no qual a proposta do empreendimento foi apresentada às aplicadoras. Na ocasião, foram realizados testes 
com o questionário, até chegar ao modelo final. 

No campo, para a pesquisa com os extratos residencial, não residencial e usuários foi apresentada somente a foto do empreendimento 
impressa, enquanto as entrevistadoras descreviam oralmente o projeto. Já para aqueles membros da Organização Social (Associação de 
Moradores dos Bairros Santa Branca e Itapoã e da Igreja Nossa Senhora Sagrado Coração), com quem foi realizada uma entrevista, foi 
apresentada, também, a Cartilha de Apresentação.  

 



32 

Empreendimento: BIOCLIN Processo Nº  
Estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas – Decreto n° 15.758/14 

 

 

 

 

Figura 25 – Cartilha de apresentação do projeto 

 

Após a apresentação foi aplicado questionário (conforme ANEXO 4), compreendendo a percepção do empreendimento e dos espaços de 
convivência sob os seguintes aspectos: Uso de Equipamentos Urbanos, Mobilidade Urbana, Segurança Pública e Paisagem Urbana. 

3.5.1 Perfil da amostra 

Da amostra dos 137 questionários realizados, 64,23% correspondiam ao sexo feminino, enquanto 35,77% dos entrevistados eram homens, 
cuja faixa etária se encontra, em sua maioria, entre os 30 e 39 anos de idade, conforme aponta o Gráfico 11 abaixo: 
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Gráfico 11 – Idade dos entrevistados da amostra geral 

 

Da amostra geral, 62,8% afirmou residir no bairro, 51,8% trabalha na região e 2,9% estuda na área de abrangência. Dentre as diferentes 
atividades, o tempo de convivência supera os 10 anos em 55,4% dos casos, o que aponta para uma amostra com bastante vivência do 
bairro. 

Gráfico 12 – Tempo de convivência no bairro ou na região 

 

 

Mais de 83,22% da amostra de residentes apresentou o Ensino Médio Completo, sendo que 40,2% apresenta o Superior Completo, com 
12% tendo realizado um curso de Especialização. Assim, trata-se de uma amostra altamente escolarizada, ainda mais do que foi observado 
pela análise da UDH na qual a região se encontra. 
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Gráfico 13 – Escolaridade da amostra geral 

 

Embora 25,6% da amostra não quis declarar sua renda individual, 35,8% da amostra declarou receber até 2 SM, enquanto 4,4% recebe 
mais de 10 SM. 

 

 

Gráfico 14 –Renda individual da amostra de residentes 

 

RESIDENCIAL 

Da amostra dos 58 questionários realizados na área residencial, 62,1% correspondiam ao sexo feminino, enquanto 37,93% dos 
entrevistados eram homens, cuja faixa etária se encontra, em sua maioria, com 50 anos de idade ou mais, conforme aponta o Gráfico 15 
abaixo: 
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Gráfico 15 – Idade dos entrevistados do extrato residencial 

 

Da amostra, além de residir, 24,14% afirmou também trabalhar no bairro ou na região, enquanto somente um morador afirmou também 
estudar no local. Dos entrevistados, mais da metade reside na região há mais de 20 anos, versus 6,9% que reside há menos de 2 anos, o 
que resultou em uma amostra com maior tempo de vivência na área de abrangência da pesquisa. 

 

Gráfico 16 – Tempo de residência no bairro ou na região 

 

 

Mais de 90% da amostra de residentes apresentou o Ensino Médio Completo, sendo que 50% apresenta o Superior Completo, com 12% 
tendo realizado um curso de Especialização. Assim, trata-se de uma amostra altamente escolarizada, ainda mais do que foi observado pela 
análise da UDH na qual a região se encontra. 
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Gráfico 17 – Escolaridade da amostra de residentes 

 

Embora 32,8% da amostra não quis declarar sua renda individual, 24,2% da amostra declarou receber até 2 SM, enquanto 6,9% recebe 
mais de 10 SM, o que coaduna com os altos níveis de escolaridade identificados na região dentre os residentes entrevistados. 

 

Gráfico 18 – renda individual da amostra de residentes 

 

 

NÃO RESIDENCIAL 

Da amostra dos 39 questionários realizados dentre o extrato não residencial, 69,23% correspondiam ao sexo feminino, enquanto 30,77% 
dos entrevistados eram homens, cuja faixa etária se encontra, em sua maioria, entre os 30 a 39 anos, conforme aponta o Gráfico 19 
abaixo: 
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Gráfico 19 – Idade dos entrevistados do extrato não residencial 

 

Da amostra dos não residentes, 20,51% também afirmou residir no bairro ou na região. Dos entrevistados, somente 15,4% trabalha na 
região há mais 20 anos, sendo que 60,0% se encontra no local há menos de 5 anos, o que implica numa amostra de não residentes com 
menor tempo de vivência, talvez devido a maior rotatividade do pequeno comércio local. 
 

Gráfico 20 – Tempo de convivência no bairro ou na região 

 

87,2% da amostra de não residentes apresentou o Ensino Médio Completo, sendo que 38,5% apresenta o Superior Completo, com 12,1% 
tendo realizado um curso de Especialização, também se tratando de uma amostra altamente escolarizada. 

 



38 

Empreendimento: BIOCLIN Processo Nº  
Estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas – Decreto n° 15.758/14 

 

 

 

Gráfico 21 – Escolaridade da amostra de não residentes 

 

Dos não residentes entrevistados, 23,1% não quis declarar sua renda individual, enquanto 35,9% da amostra declarou receber até 2 SM. 
Somente dois entrevistados declararam receber mais de 6 SM. A distribuição segundo faixa salarial se encontra no Gráfico 22 abaixo. 

 

 

Gráfico 22 – Renda individual da amostra de não residentes 

 

GRUPOS DE INTERESSE 

Para representar os grupos de interesses, foram entrevistados dois representante das Associações de Moradores dos bairros em questão: 
o Conselheiro da Associação Cultural do Bairro Santa Branca, Geraldo Leite Rodrigues Pinto, e o Conselheiro da Associação Cultural e 
Ecológica Lagoa do Nado, João Bosco Senra. 

Ambos, que atuam nas associações de bairros há alguns anos, identificaram que os encontros ocorreram de forma mais espaçada no 
tempo ao longo dos últimos anos. Geraldo destacou a falta de interesse e participação dos moradores do Bairro Santa Branca, enquanto 
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João Bosco enfatizou a desmobilização da Associação de Bairros do Itapoã, que tem sido representado pela Associação da Lagoa do 
Nado, embora não tratem das mesmas questões. 

USUÁRIOS 

A amostra de usuários conta com dois extratos: aqueles afetados pela operação do empreendimento, proporcional à capacidade máxima 
do empreendimento; e os usuários de transporte coletivo. No total de 38 entrevistados, 65,8% da amostra corresponde ao sexo feminino, 
versus 34,2% de homens. A faixa etária da amostra se encontra, em sua maioria, entre os 18 e 29 anos, caracterizando um extrato mais 
jovem do que os anteriores. 

 

Gráfico 23 – Idade dos entrevistados do extrato de usuários 

 

Da amostra dos usuários, 52,6% afirmou também residir no bairro ou na região, enquanto metade trabalha e 7,9% estudam no local. Dos 
entrevistados, 26,3% se encontra na região há mais 20 anos, apresentando uma distribuição variada de tempo de vivência, conforme 
mostra o Gráfico 24 abaixo. 

 

Gráfico 24 – Tempo de convivência no bairro ou na região 
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Com relação à escolaridade, 63,16% da amostra de usuários apresentou o Ensino Médio Completo. A redução do padrão da 

escolaridade em comparação com as outras amostras pode se justificar por se tratar de um extrato populacional mais jovem. Assim, 

somente 26,3% apresenta o Superior Completo, com 7,9% tendo realizado um curso de Especialização. 

 

Gráfico 25 – Escolaridade da amostra de usuários 

 

Dos não residentes entrevistados, 18,4% não quis declarar sua renda individual, enquanto 55,7% da amostra declarou receber até 2 
SM, o que qualifica este extrato como aquele que compõe a menor renda dentre os outros. Nenhum entrevistado declarou receber mais de 
6 SM. A distribuição segundo faixa salarial se encontra no Gráfico 26 abaixo. 

 

Gráfico 26 – Renda individual da amostra de usuários 
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3.5.2 Percepção acerca dos espaços de convivência 

EQUIPAMENTOS URBANOS 

Após traçar o perfil dos entrevistados, esses foram questionados sobre sua percepção no que se refere a alguns equipamentos urbanos 
disponíveis ou não no bairro e na região. Essa percepção poderia variar segundo a Cartilha de Orientação de Resposta abaixo: 

Figura 26 – Cartilha de orientação de respostas: Régua de satisfação 

 

Algumas questões merecem ser mencionadas, uma vez que orientaram as respostas de muitos dos entrevistados em todos os extratos 
pesquisados: 

 Escola: muitos entrevistados compreenderam que a oferta de escolas é boa e atende a demanda local, mencionando as 
diversas escolas presentes na região (particulares e públicas): Escola Estadual José Heilbuth Gonçalves, Colégio Santa 
Branca, Sistema Piaget de Ensino e Colégio Alceu Cotta, no Bairro Santa Branca, e Escola Estadual Três Poderes e Escola 
Municipal Lídia Angélica, no Bairro Itapoã. 

 Unidade de Saúde: a questão gerou confusão dentre muitos entrevistados, pois nos Bairros Santa Branca e Itapoã não há 
unidades de saúde, porém muitos consideraram os Centros de Saúde Santa Amélia (Bairro Santa Amélia), Heliópolis e 
Unimed (Bairro Planalto) como parte da região. 

 Hospital: assim como para as Unidades de Saúde, não há nenhum hospital no Bairro Santa Branca ou Itapoã, contudo 
alguns entrevistados consideraram o atendimento do Centro de Saúde da Unimed (Bairro Planalto) ou, ainda, do Hospital 
Risoleta Tolentino Neves (Vila Cloris), como parte de sua região de abrangência. 

 Posto Policial: foi mencionada a ausência de postos policiais no bairro, de modo que o atendimento se dá através, 
especialmente do 13º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Planalto. Na Rua São João da Vereda havia um posto policial, 
porém este encerrou suas atividades. Já foi mencionada a existência de um Batalhão do Grupo de Ações Táticas Especiais 
(GATE) da Polícia Militar, na Rua Antero de Quental, 92, paralela à Rua Teles de Menezes do empreendimento. Contudo, 
sua atuação não se destina à segurança pública local. Vale dizer que a avaliação ruim com relação à oferta desse 
equipamento urbano também é orientada pela insegurança pública que tem se agravado em todos os municípios brasileiros, 
como um todo. 

 Comércio e Serviços: o comércio e os serviços na região se concentram no entorno do antigo Viabrasil, de modo que os 
moradores que se localizam próximo à região, no Bairro Itapoã, estão satisfeitos com a oferta. Contudo, os moradores do 
Bairro Santa Branca se tornaram dependentes do deslocamento para aquele local para garantir o acesso a serviços 
básicos, como Supermercado e Padaria, conforme mencionado diversas vezes. Isso se torna ainda mais grave quando se 
refere a uma população mais idosa ou, ainda, que não faz uso de meio de transporte motorizado. Por essa razão, a 
percepção com relação ao comércio e serviços é mais variada e dependerá da Área de Análise. 

 Infraestrutura urbana: de modo geral, a avaliação da infraestrutura urbana foi de boa para ótimo, uma vez que nenhum 
extrato identificou problemas. Contudo, destacou-se a reação com relação à Energia Elétrica: boa parte dos entrevistados 
reclamou da queda constante e picos de energia no bairro e na região. 

 Praças: grande parte dos entrevistados avaliou a inexistência de praças no bairro ou na região. Muitos deles mencionaram 
o abandono da Praça da Saudade, no Bairro Santa Branca, especialmente após a construção do Viaduto Montese, que 
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ocupou parte da antiga praça. A construção do viaduto foi uma reclamação constante entre os entrevistados, pois teria 
atraído moradores de rua para a região que, atualmente, ocupam os bancos das praças, tornando-as inseguras e mal 
frequentadas, segundo sua avaliação. O abandono, também no que se refere à condição de manutenção foi destacado. 
Muitos entrevistados criticaram a inexistência de um local no bairro no qual poderiam ser frequentados por crianças e 
idosos, como atividade de lazer. 

 Parques: muitos moradores não identificaram a presença de nenhum parque na região. Quando alguns afirmaram que 
frequentavam o parque, se referiam ao Parque Ecológico Lagoa do Nado, localizado no Bairro Itapoã, porém fora da área 
de abrangência do empreendimento. De modo geral, contudo, a população dos entrevistados não o frequenta e o considera 
em mal estado de conservação. 

 

Gráfico 27 – Percepção dos equipamentos urbanos no bairro e região 

 

Gráfico 28 – Percepção da infraestrutura urbana no bairro e região 
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Figura 27 – Utilização dos equipamentos urbanos no bairro e região 

 

 

Gráfico 29 – Opinião sobre as praças públicas no bairro e região 
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Gráfico 30 – Percepção sobre parques no bairro e região 

 

Gráfico 31 – Observações da presença de organização social no bairro e região 

 

Dentre as associações identificadas se encontram a Associação de Moradores dos Bairros Santa Branca, Itapoã e Planalto, além das 
associações da Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração (Bairro Santa Branca) e da Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia (Bairro 
Itapoã). Foi mencionado, ainda, o grupo de Vizinhos Protegidos, que se reuniu para lidar com a segurança pública no bairro, em associação 
com a Polícia Militar. Os times de futebol nos bairros e suas agremiações também foram levantados como organizações sociais. 
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RESIDENCIAL  

Gráfico 32 – Percepção dos equipamentos urbanos no bairro e região pelos residentes 

 

Gráfico 33 – Percepção da infraestrutura urbana no bairro e região pelos residentes 
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Figura 28 – Utilização dos equipamentos urbanos no bairro e região pelos residentes 

 

 

Gráfico 34 – Opinião sobre as praças públicas no bairro e região pelos residentes 
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Gráfico 35 – Percepção sobre parques no bairro e região pelos residentes 

 

Gráfico 36 – Observação da presença de organização social no bairro e região pelos residentes 

 

Dentre as associações identificadas se encontram a Associação de Moradores dos Bairros Santa Branca, Itapoã e Planalto, além das 
associações da Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração (Bairro Santa Branca) e da Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia (Bairro 
Itapoã). Foi mencionado, ainda, o grupo de Vizinhos Protegidos, que se reuniu para lidar com a segurança pública no bairro, em associação 
com a Polícia Militar. Dos 58 entrevistados, somente 6 afirmaram já ter participado de alguma reunião da Associação de Moradores. 

 



48 

Empreendimento: BIOCLIN Processo Nº  
Estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas – Decreto n° 15.758/14 

 

 

 

NÃO RESIDENCIAL 

Gráfico 37 – Percepção dos equipamentos urbanos no bairro e região pelos não residentes 

 

Gráfico 38 – Percepção da nfraestrutura urbana no bairro e região pelos não residentes 
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Figura 29 – Utilização dos equipamentos urbanos no bairro e região pelos não residentes 

 

 

Gráfico 39 – Opinião sobre as praças públicas no bairro e região pelos não residentes 
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Gráfico 40 – Percepção sobre parques no bairro e região pelos não residentes 

 

Gráfico 41 – Observação da presença de organização social no bairro e região pelos não residentes 

 

Dentre as associações identificadas se encontram a Associação de Moradores dos Bairros Santa Branca, Itapoã e Planalto, além das 
associações da Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração (Bairro Santa Branca) e da Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia (Bairro 
Itapoã). Foi mencionado, ainda, o grupo de Vizinhos Protegidos, que se reuniu para lidar com a segurança pública no bairro, em associação 
com a Polícia Militar. Dos 39 entrevistados, somente 3 afirmaram já ter participado de alguma reunião da Associação de Moradores.
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GRUPOS DE INTERESSE 

A avaliação dos conselheiros das Associações de Bairro com relação aos equipamentos urbanos se diferencia, o que é natural por se tratar 
de bairros diferentes. Em ambos, a oferta de escolas satisfaz a demanda local. O que se destacou foi que, no Bairro Santa Branca, a 
percepção de hospitais e unidades de saúde aponta para sua inexistência, pois o deslocamento para obter acesso a eles é maior. Já no 
Itapoã, a avaliação é boa, cumprindo a demanda local. 

Com relação à infraestrutura urbana, ambos qualificam como ótima a oferta local, com exceção da Energia Elétrica para o Bairro Santa 
Branca, pois esta costuma cair frequentemente devido à queda de árvores, que acabam por romper as fiações que transmitem a energia. 
Nesse momento, o problema com a poda das árvores locais foi levantado. 

Com relação às praças públicas, foi colocada a precisão de retomar os cuidados públicos para com a infraestrutura das praças. O 
abandono é a expressão que mais se destaca, em especial com relação à Praça da Saudade, no Bairro Santa Branca. Segundo o 
conselheiro Geraldo, a revitalização da Praça da Saudade, abandonada após a construção do Viaduto Montese, tem sido tema constante 
de debate entre os moradores, os quais já buscaram alternativas com a Prefeitura de Belo Horizonte, porém não obtiveram respostas 
devido ao embargo jurídico ligado à continuidade das obras dos viadutos – dado à queda do Viaduto dos Guararapes. De todo modo, a 
necessidade imediata de criação de novas praças e o cuidado das que já tem foi levantado por ambos. 

Com relação ao uso de parques, o que se destaca é o Parque Lagoa do Nado, mais frequentado pelos moradores do Itapoã devido à 
proximidade. Para João, se destaca a sensação de insegurança atualmente no parque, em especial após a divulgação de casos de estupro 
no local. Isso se agrava com a má iluminação pública nas ruas em sua proximidade, abafada pelas árvores. Além disso, a falta de cuidado 
com a finalização de obras no parque, a necessidade de construção de uma pista de caminhada e o uso extremado de lajes no local 
também tem contribuído para sua desqualificação, segundo o Conselheiro. 

 

USUÁRIOS 

Gráfico 42 – Percepção dos equipamentos urbanos no bairro e região pelos usuários 
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Gráfico 43 – Percepção da infraestrutura urbana no bairro e região pelos usuários 

 

 

 

Figura 30 – Utilização dos equipamentos urbanos no bairro e região pelos usuários 
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Gráfico 44 – Opinião sobre as praças públicas no bairro e região pelos usuários 

 

 

Gráfico 45 – Percepção sobre parques no bairro e região pelos usuários 
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Gráfico 46 – Observação da presença de organização social no bairro e região pelos usuários 

 

Dentre as associações identificadas se encontram a Associação de Moradores dos Bairros Santa Branca, Itapoã e Santa Amélia. Foi 
mencionado, ainda, encontros para debater questões sobre o bairro que já ocorreram na Escola Estadual Três Poderes, no Bairro Itapoã. 

Contudo, dos 38 entrevistados, nenhum afirmou já ter participado de alguma reunião de alguma organização social do bairro ou da região. 

 

MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA 

 
As questões de mobilidade urbana abordaram especialmente os principais meios de transporte utilizados para o deslocamento e circulação 
pelo bairro e pela região, além da opinião sobre o trânsito local e da qualidade da caminhada. Por sua vez, a compreensão da segurança 
pública abordou a percepção que os entrevistados possuem com relação à sua vivência no local. 
 
Com relação aos meios de transporte, o automóvel, os transportes coletivos e o deslocamento a pé se destacaram como as principais 
formas de circulação local. Nos depoimentos de alguns moradores, a construção dos viadutos Monte Castelo e Montese causou 
modificações no trânsito local que pioraram as condições do tráfego, tornando o trânsito mal sinalizado para as avenidas que possuem mão 
única, especialmente. Além disso, gerou um movimento forte e de alta velocidade na Rua Ramalho Ortigão, ocasionando trânsito intenso e 
engarrafamentos nos períodos de pico, além de ruído para os moradores. A criação do MOVE e da modificação das linhas alimentadoras 
que passam pela Estação Pampulha que extinguiu a antiga linha São Bernardo também foi motivo de queixas. Ainda, o asfaltamento das 
ruas foi levantado por um dos entrevistados, embora outro tenha defendido a manutenção das ruas de paralelepípedo para evitar o 
escoamento das águas da chuva em Venda Nova. 
 
Segundo um dos relatos de usuários do transporte coletivo, a construção dos viadutos e a modificação do trânsito na Área 1 do Bairro 
Santa Branca ocasionou o acesso dos pedestres para a Avenida Dom Pedro I somente através de algumas escadarias. A ausência do 
movimento de carros no local, uma vez que o acesso de veículos à Avenida não se dá mais de forma direta, e a presença de moradores de 
rua nas escadarias – atraídos também pela construção dos viadutos -, bem como o entulho de lixo, fez com que a segurança para o 
pedestre no local tenha reduzido drasticamente, o que prejudicou a mobilidade local e o acesso à Estação Montese. 
 
A possibilidade da instalação de passarelas na Avenida Dom Pedro I foi levantada por um dos entrevistados. Ainda com relação à 
caminhada pelo bairro e pela região, esta se apresentou agradável para alguns moradores, contudo a reclamação no que se refere a pouca 
qualidade das calçadas (calçamentos desiguais, cheios de buracos e inacessíveis para deficientes) e à iluminação pública de baixa 
luminosidade foi geral. De todo modo, andar a pé pela região se mostra seguro somente pela parte da manhã, especialmente porque no 
período noturno se inicia a atividade nos pontos de prostituição, segundo alguns entrevistados informaram. 
 
A insegurança foi motivo de destaque para a grande maioria das entrevistas. A falta de policiamento e os problemas advindos da presença 
dos moradores de rua, usuários e traficantes de drogas nas proximidades dos viadutos e da zona de prostituição que se instalou na região 
ganharam destaque. Dentre boa parte dos entrevistados no Bairro Itapoã, foi mencionado, ainda, o fato de a implantação da UNIFENAS ter 
ocasionado ó agravamento da insegurança local, por trazer maior circulação de pessoas de fora do bairro e da região. 
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Gráfico 47 – Percepção do grau de importância por modo de transporte e circulação no bairro e  na região 

 

 

Gráfico 48 – Avaliação do trânsito de veículos no bairro e  na região 
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Gráfico 49 – Avaliação da caminhada no bairro e na região 

 

Gráfico 50 – Avaliação da segurança no bairro e na região 
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RESIDENCIAL 

Gráfico 51 – Percepção do grau de importância por modo de transporte e circulação no bairro e na região 
pelos residentes 

 

 

 

Gráfico 52 – Avaliação do trânsito de veículos no bairro e na região pelos residentes 
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Gráfico 53 – Avaliação da caminhada no bairro e na região pelos residentes 

 

 

Gráfico 54 – Avaliação da segurança no bairro e na região pelos residentes 
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NÃO RESIDENCIAL 

Gráfico 55 – Percepção do grau de importância por modo e transporte e circulação no bairro e na região 
pelos não residentes 

 

 

 

Gráfico 56 – Avaliação do trânsito de veículos no bairro e na região pelos não residentes 
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Gráfico 57 – avaliação da caminhada no bairro e na região pelos não residentes 

 

 

 

Gráfico 58 – avaliação da segurança no bairro e na região pelos não residentes 
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GRUPOS DE INTERESSE 

Com relação ao trânsito local, conforme apresentou o Conselheiro Geraldo, o Bairro Santa Branca se tornou um bairro de passagem para 
muitos outros que partem do Vetor Norte e da Pampulha em direção ao Centro, devido à proximidade com Venda Nova e a Av. Dom Pedro 
I. Isso se tornou um problema na medida em que há poucas vias de entrada e saída no bairro, tornando o trânsito local intenso, 
especialmente em horário de pico. A Rua Ramalho Ortigão foi uma das quais mais sofreu com a mudança do trânsito local, devido ao maior 
fluxo de passagem de carros, estando o trânsito local frequentemente engarrafado graças à possibilidade de estacionamento dos dois lados 
da via, que é de mão dupla. A entrada ao bairro pelo Viaduto Montese, também foi criticada, pois a sinalização confunde os condutores. 

Ainda com relação ao trânsito local, o Conselheiro João Bosco destacou a falta de sinalização e rotatórias em alguns pontos estratégicos 
do Bairro Itapoã, devido à sobrecarga de veículos após a liberalização da construção de prédios pela Prefeitura de Belo Horizonte, como 
ocorreu próximo à Escola Municipal Lídia Angélica. O cruzamento das Avenidas General Olímpio Mourão Filho e Doutor Cristiano 
Guimarães também se destacou como um ponto de engarrafamento e má sinalização. 

Com relação à qualidade da caminhada pelo bairro, ambos falaram da falta de fiscalização dos passeios, esburacados e com desníveis que 
impedem a circulação de pessoas deficientes ou idosas. Além disso, ambos mencionaram a má iluminação pública como motivo de 
reclamação, uma vez que as árvores do bairro, muitas vezes, abafam a luz emitida, de modo que é preciso adotar um método que permita 
a convivência das árvores e dos postes de iluminação e garanta a segurança do pedestre. 

A segurança prevalece, portanto, como a questão mais enfatizada pelos moradores. Segundo Geraldo, embora não tenha sido vítima de 
nenhum atentado, os moradores reclamam fortemente da falta de segurança. Ambos destacaram a impossibilidade de caminhar a pé no 
período noturno pelo bairro. No caso do Bairro Santa Branca, a existência dos becos nas escadarias de acesso à Av. Dom Pedro I, é fonte 
de muita insegurança para os moradores e pedestres locais, o que abre a possibilidade para diversas atividades ilícitas e de atentado ao 
pudor, o que não condiz com o perfil residencial e familiar do bairro. 

 

USUÁRIOS 

Gráfico 59 – Percepção do grau de importância por modo de transporte e circulação no bairro e na região 
pelos usuários 
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Gráfico 60 – Avaliação do trânsito de veículos no bairro e na região pelos usuários 

 

 

Gráfico 61 – avaliação da caminhada no bairro e na região pelos usuários 
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Gráfico 62 – avaliação da segurança no bairro e na região pelos usuários 

  

 

PAISAGEM URBANA 

Este eixo consistiu em uma análise de ações que poderia melhorar a paisagem urbana do bairro, segundo a avaliação de cada 
entrevistado. Além disso, foi questionada sua opinião com relação ao meio ambiente local. Para auxiliar o processo de aplicação, foi 
entregue uma Cartilha de Orientação de Resposta segundo a ordem de importância que cada entrevistado poderia atribuir a determinada 
ação. 

 

Figura 31 – Cartilha de orientação de respostas: Régua de importância 

 

Com relação às possíveis mudanças na paisagem urbana, o desejo por maiores espaços de convivência foi apontado por vários 
entrevistados, em especial residentes que desejariam a existência de uma praça para levar crianças, com playgrounds ou uma academia 
da cidade. Contudo, muitos moradores mencionaram a inexistência do interesse de se estabelecer uma convivência comunitária entre 
moradores, o que poderia não ser facilmente criado a partir da criação de uma área em comum. Isso se agravou ao longo dos anos devido 
à insegurança. Com relação à infraestrutura dessa paisagem, como a criação de parques ou jardins nas calçadas, a falta da manutenção se 
tornava constantemente a razão pela qual os moradores não desejavam a ação, em especial nos casos em que poderiam promover a 
atração de mais moradores de rua. 

A maior parte dos entrevistados reconheceu o bairro e a região como altamente arborizado, exceto quando se referia ao entorno da 
Avenida Dom Pedro I, na qual há ausência de arborização. Contudo, muitos reclamaram da presença de árvores antigas e de grande porte 
que acabam acarretando em quedas que geram danos aos residentes e não residentes locais. Assim, muita atenção foi dada para a 
necessidade de realização de podas de árvores e vários moradores recomendaram sua substituição por árvores de menor porte. Em alguns 
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casos, houve queixas com relação à sujeira gerada pelas folhas que caem das árvores, devido à redução da varredura. A preocupação com 
a preservação do meio ambiente, como as nascentes do Parque Ecológico Lagoa do Nado também foi levantada. 

Gráfico 63 – Percepção do grau de importância de ações na paisagem urbana do bairro e da região 

 

 

Gráfico 64 – Avaliação do meio ambiente no bairro e na região 
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RESIDENCIAL 

Gráfico 65 – Percepção do grau de importância de ações na paisagem urbana e da região pelos residentes 

 

 

Gráfico 66 – Avaliação do meio ambiente no bairro e na região pelos residentes 



66 

Empreendimento: BIOCLIN Processo Nº  
Estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas – Decreto n° 15.758/14 

 

 

 

NÃO RESIDENCIAL 

Gráfico 67 – Percepção do grau de importância de ações na paisagem urbana e da região pelos não 
residentes 

 

 

Gráfico 68 – Avaliação do meio ambiente no bairro e na região pelos não residentes 
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GRUPOS DE INTERESSE 

Os conselheiros destacaram o fato de que os bairros são bastante arborizados, porém há necessidade de poda frequente de árvores, e 

uma forma de conviver a arborização com a iluminação pública, promovendo a segurança local. Segundo o Conselheiro João Bosco, a 

presença do Parque Lagoa do Nado oferece a possibilidade de desfrutar de maior área verde, no Bairro Itapoã. Contudo, no Bairro Santa 

Branca, o Conselheiro Geraldo destacou a necessidade de que sejam criados novos espaços de convívio entre os moradores ao ar livre. 

Destacou, ainda, a necessidade de revitalização da Praça da Saudade e a possibilidade de se criar um Parque Ecológico ou praça na área 

verde existente localizada no final da Avenida Monte Castelo, antes de chegar à Avenida Deputado Anuar Menhem. 

USUÁRIOS 

Gráfico 69 – Percepção do grau de importância de ações na paisagem urbana do bairro e da região pelos 
usuários 
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Gráfico 70 – Avaliação do meio ambiente no bairro e na região pelos usuários 

 

 

3.5.3 Percepção acerca do empreendimento 

Antes de questionar os entrevistados diante de sua percepção do empreendimento e do que ele poderia acarretar enquanto impacto local, 
as entrevistadoras apresentaram novamente a proposta da Operação Urbana Simplificada BIOCLIN. Nesse momento, foram destacados 
dois aspectos do empreendimento, enquanto tentativa de requalificar a área e oferecer as contrapartidas necessárias da Operação Urbana: 

 A ativação de uma área comercial em 50% da área térrea da fachada frontal, na Avenida Dom Pedro I; e 

 A construção de uma área de fruição lateral, para passagem de pedestres, conectando a Avenida Dom Pedro I e a Rua 
Teles de Menezes. 

Diante dessa apresentação, os entrevistadores apresentaram sua perspectiva de melhora e piora com o empreendimento. Contudo, vale 
destacar a dificuldade que possuem em compreender o impacto que a construção do prédio poderá gerar, uma vez que não 
experimentaram uma intervenção urbanística dessa ordem no bairro ou na região. 
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Gráfico 71 – Expectativa de melhora com o empreendimento 

 

Além desses aspectos, foram mencionados: 

 A requalificação da área, afastando os pontos de prostituição. 

 A melhor visualização da Avenida Dom Pedro I, incluindo a sua arborização. 

 Ampliar a acessibilidade do pedestre na região. 

 Promover o bem estar social. 

 Ampliar a região de comércio e restaurantes locais, voltados para a demanda do bairro. 

 Promover o crescimento do bairro, destacando-o na região da Pampulha. 

 Promover a iluminação pública na região. 

 Tornar o ambiente mais agradável para a caminhada. 

 Ampliar a clientela do comércio local. 

 Atrair estabelecimentos de saúde, em geral, para a região, como postos de saúde e laboratórios de análises clínicas. 

 Promover o deslocamento de moradores de rua e usuários de drogas. 
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Gráfico 72 – expectativa de piora com o empreendimento 

 

Além desses aspectos, foram mencionados: 

 A preocupação de que a Prefeitura de Belo Horizonte deixe obras inacabadas na região. 

 O receio de mudança da paisagem local, com a presença de uma edificação mais alta que o padrão do bairro. 

 A preocupação com a permissividade da altura, segundo as normas do Aeroporto da Pampulha. 

 O receio de que aumente o tráfico de drogas na região, devido a maior circulação de pessoas. 

 A preocupação com a emissão de poluentes na atmosfera – embora tenha sido apresentado que a empresa segue as 
normas necessárias à aprovação de seu funcionamento pela Secretaria do Meio Ambiente. 

 A ausência de vagas para estacionamento no bairro para acesso ao comércio local. 

 A possibilidade da via de fruição ser pouco iluminada e tornar-se perigosa para os transeuntes. 

Por fim, segue a avaliação geral com relação ao empreendimento (se será Bom ou Ruim para o bairro e região) e, ainda, o posicionamento 
da amostra diante da possibilidade de aprovação do empreendimento pela Prefeitura de Belo Horizonte (A favor ou Contra). 

 

 

Gráfico 73 – Avaliação do empreendimento 
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Gráfico 74 – Posicionamento diante do empreendimento pelos residentes 

 

RESIDENCIAL 

Gráfico 75 – expectativas de melhora com o empreendimento pelos residentes 

 

 Além desses aspectos, também foram mencionados: 

 O afastamento da prostituição do local. 

 A melhoria da aparência da Avenida Dom Pedro I. 

 A maior visualização do interior do Bairro Santa Branca, com a construção da via de fruição na lateral do empreendimento. 

 A promoção da arborização na Avenida Dom Pedro I. 

 A melhoria do acesso ao pedestre do Bairro Santa Branca para a Avenida Dom Pedro I. 

 A ativação de um comércio local voltado para as necessidades do bairro, como supermercados e padaria. 

 A melhoria da iluminação pública. 

 O estímulo à criação de área de lazer e compras na região para além do centro comercial do Viabrasil.  
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Gráfico 76 – Expectativa de piora com o empreendimento pelos residentes 

 

 Além desses aspectos, também foram mencionados: 

 A mudança na paisagem local devido à implantação de um prédio muito alto. 

 A preocupação com a altura permitida no local devido à proximidade do Aeroporto da Pampulha. 

 A preocupação com a emissão de poluentes devido às atividades da empresa. 

 A ausência de um local para estacionar na região e ter acesso ao comércio a ser ativado, uma vez que na Avenida Dom Pedro I 
não há espaço para estacionamento. 

 O desconforto com o incremento do comércio local que poderia descaracterizar o bairro residencial. 

 A preocupação com a baixa iluminação da via de fruição, o que poderia se tornar um beco e trazer maior insegurança. 

 

Gráfico 77 – Avaliação do empreendimento pelos residentes 
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Gráfico 78 – Posicionamento diante do empreendimento pelos residentes 

 

 

NÃO RESIDENCIAL 

Gráfico 79 – Expectativa de melhora com o empreendimento pelos não residentes 

 

Além desses aspectos, também foram mencionados: 

 O fim da prostituição e do tráfico de drogas local. 

 O aumento da arborização local, melhorando o visual da Avenida Dom Pedro I. 

 O aumento da clientela para o comércio local, em especial no antigo Viabrasil. 

 Não sabe informar ou acredita que não haverá melhorias. 

 

 



74 

Empreendimento: BIOCLIN Processo Nº  
Estudo dos impactos urbanísticos e repercussões do empreendimento na vizinhança para operações urbanas simplificadas – Decreto n° 15.758/14 

 

 

 

 

Gráfico 80 – Expectativa de piora com o empreendimento pelos não residentes 

 

Além desses aspectos, também foram mencionados: 

 A preocupação de que as obras sejam abandonadas pela metade, como a Prefeitura de Belo Horizonte costuma fazer. 

 O aumento do tráfico de drogas. 

 A falta de vagas de estacionamento para carros. 

 Não sabe informar. 

 

Gráfico 81 – Avaliação do empreendimento pelos não residentes 
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Gráfico 82 – Posicionamento diante do empreendimento pelos não residentes 

 

 

GRUPOS DE INTERESSE 

Ambos os Conselheiros destacaram que a realização do empreendimento poderá ser positiva para o bairro e para a região, na medida 
em que contribuir para requalificar a paisagem local, ao reativar um comércio na Avenida Dom Pedro I no lado relativo ao Bairro Santa 
Branca. Assim, é de desejo dos moradores promover o crescimento do bairro, voltado para um desenvolvimento regional, que incorpore as 
necessidades vividas pelos moradores e todos aqueles que circulam na região, conforme apresentadas neste relatório. 

Para ambos os Conselheiros, a condição de aprovação do empreendimento é o comprometimento da empresa com relação à 
realização de contrapartidas que satisfaçam a demanda local e estejam de acordo com o tamanho do empreendimento. 

 

USUÁRIOS 

Gráfico 83 – Expectativa de melhora com o empreendimento pelos usuários 

 

Além desses aspectos, também foram mencionados: 
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 Promover a arborização da Avenida Dom Pedro I e requalificar a paisagem local. 

 Aumentar a pesquisa científica. 

 Implantar bons restaurantes locais. 

 Tornar a caminhada mais agradável para pedestres na Avenida Dom Pedro I. 

 Atrair a criação de postos de saúde e serviços médicos. 

 Reduzir a prostituição local. 

 

 

Gráfico 84 – expectativa de piora com o empreendimento pelos usuários 

 

 

 

Gráfico 85 – Avaliação do empreendimento pelos usuários 
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Gráfico 86 – Posicionamento diante do empreendimento pelos usuários 
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4 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINACEIRA DO EMPREENDIMENTO  

Descrição do Produto  

 

Tipo de Unidade 
Área Privativa 

Principal 
Área Privativa 

Acessória 
Garagem 

Preço de Venda 
do m2 

Preço da Unidade No de Unidades 

Comercial 9.504,29 - -   01 

 

Terreno 

Área total (m2): 2.162,18 

Valor do terreno por m2 (R$): 2407,40 

Custo total do terreno (R$): 5.205,23 

Valor do terreno conforme IPTU (R$): (L 07/08/09) 1.066.122,00 + (L 10/11/12) 1.199.452,00 = 2.265,57 

Custo de construção 

Área Equivalente (m2): 9.504,29 

Padrão de construção: Normal 

Custo unitário básico (R$): CAL-8 = 1.432,26 (jun/16) 

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

Custo total (R$): 13.612.614,00 

Tempo de obra: 18 meses 

Indicadores Financeiros 

Receitas (VGV):  

Despesas:  

Lucro líquido:  

Taxa interna de retorno:  
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5 IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO NO TERRENO E NA VIZINHANÇA 

Identificar e descrever possíveis impactos provocados pelo empreendimento que resultem em alterações das características: de densidade 
populacional, da demanda de utilização dos equipamentos urbanos e comunitários, das características de uso e ocupação do solo da 
geração de tráfego e da demanda por transporte público, das condições de ventilação e iluminação, da paisagem urbana e do patrimônio 
natural e cultural da vizinhança.  

Relacionar este item com o resultado obtido na pesquisa de opinião solicitada no item 3.5 deste roteiro, descrever o impacto (positivo ou 
negativo) e as medidas propostas para assegurar a qualidade urbana das áreas de influência do empreendimento. 

Para cada impacto, considerar as diferenças entre a situação existente e a criada com a implantação do empreendimento e descrever as 
medidas incorporadas ao projeto ou propostas para a vizinhança com o objetivo de atenuar os impactos identificados e avaliados a seguir. 

( x ) alterações na qualidade urbanística ou ambiental da vizinhança 

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

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

Abordar minimamente os seguintes aspectos para a análise: 

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

Em decorrência das operações urbanas em implantação, há uma transformação da ocupação e uso da região, não sendo o 
empreendimento um vetor de impacto direto na tipologia de uso e ocupação, mas contribuindo para uma possível nova 
imagem local, sendo a proposta de fruição pública favorável às transformações desejáveis. 

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

A proposta de fruição pública, do empreendimento, contribui para uma maior permeabilidade da iluminação e ventilação, 
contribuindo também para um uso de maior afastamento lateral da edificação desde o nível do terreno, evitando excessos de 
projeção de sombra ou reflexão de raios solares nos terrenos vizinhos. Ainda, pode-se perceber que a volumetria proposta 
não possui características que comprometam tais aspectos. 

c. Paisagem urbana e ambiência resultantes; 

Como já referido, a região passa por transformações da ocupação e uso e em consequente mudança da paisagem urbana. 
O empreendimento não possui características que possam comprometer de forma negativa a esta questão. A proposta de 
fruição pública e fachada ativa são elementos que permitirão ambiências de maior interação pública junto ao 
empreendimento, mas ainda, sem promover efeitos negativos. 

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

O empreendimento não apresenta potencial para promover alterações em tais elementos existentes na região. Sendo que, 
na vizinhança imediata ao empreendimento há somente a ocorrência de referenciais urbanos, como o antigo Hipermercado 
Via Brasil, o Viaduto Monte Castelo e a estação Monte Castelo do MOVE. 

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

O aspecto de promoção da transformação da região possui maior potencial de atração de novos empreendimentos. 

f. Poluição sonora e atmosférica; 

Apesar de o empreendimento ter caráter industrial não apresenta características de emissões de poluentes na atmosfera, 
nem de promoção de ruídos que fujam da natureza urbana. Poderão ser percebidos ruídos de equipamentos de ar-
condicionado, geradores e movimentação de pessoas e veículos, que contribuem para o aumento da poluição sonora. Há a 
previsão de uso de equipamentos de tratamento de efluentes e diminuição de ruídos, quando necessários. No momento das 
obras do empreendimento podem ocorrer incômodos temporários, que deverão ter medidas de minimização de seus efeitos. 

g. Risco de contaminação de águas subterrâneas ou superficiais; 

Da mesma forma como conduzido no item anterior, não há características de emissão de poluentes na rede de esgoto e 
água pluvial, nem de armazenagem de grandes quantidades de produtos tóxicos. Há a previsão de uso de equipamentos de 
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tratamento de efluentes, quando necessários. 

h. Área permeável; 

Considerando a situação anterior ao levantamento topográfico (maio/2015), como pode ser observado nas imagens aéreas 
(anteriores à ampliação da av. Dom Pedro I), que já foram apresentadas neste estudo, há um aumento da área permeável, 
considerando o conjunto de lotes, que se encontravam densamente ocupados. Após o levantamento topográfico, onde já se 
encontrava algumas edificações demolidas, haverá redução da área permeável. Mas atendendo a todas as exigências legais 
vigentes. 

i. Supressão de vegetação;  

Das espécies existentes nos terrenos, são considerados apenas dois indivíduos de representação botânica: Myrciaria 
trunciflora (jabuticaba) – espécie arbórea de pequeno a médio porte da flora nativa brasileira, com forte apelo simbólico em 
Minas Gerais . Que serão transplantas para a área de fruição pública. No passeio da av. Dom Pedro I, não há vegetação a 
ser suprimida, na r. Téles de Menezes há um indivíduo da espécie Pau-doce, que será mantida, e três palmeiras da espécie 
Wodyetia bifurcata (Palmeira rabo-de-raposa), que serão transplantadas para a área de fruição publica. Há previsão de 
plantio de espécies arbóreas nos passeios. 

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

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

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

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

O empreendimento não apresenta características que resultam de atrativos de aumento de população flutuante significativa á região, 
principalmente porque já desempenha suas atividades na região. 

 

( x ) alterações na demanda de utilização dos equipamentos públicos e  comunitários e áreas de lazer 

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

O empreendimento não apresenta características que resultam em maior demanda de utilização dos equipamentos urbanos e comunitários, 
principalmente porque já desempenha suas atividades na região. 

( x ) alterações no tráfego e na demanda por transporte público. 

Identificar e descrever os possíveis impactos no trânsito e na circulação que serão provocados em função da implantação do 
empreendimento: 

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

O empreendimento apresenta 02 vagas de estacionamento privativo. 

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

(     ) Obstaculização de vias públicas; 

(     ) Comprometimento de vias e interseções; 

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

(     ) Aumento da demanda por viagens no sistema de transporte coletivo e utilização dos pontos de embarque e desembarque. 

(     ) Aumento do fluxo de pedestres e da possibilidade de conflitos com rotas de atravessamento de vias,  sinalização e mobiliário 
urbano; 

(     ) Outros (especificar): 
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(     ) outros impactos positivos e negativos 

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

 

6 CONTRAPARTIDAS SUGERIDAS 

 
Criação de área de fruição pública – em que o trânsito de pedestres seja facilitado com e na implantação do empreendimento, voltada a 
ações de melhoria e qualificação da circulação de pedestres, focalizando a acessibilidade ao sistema de transporte público, principalmente, 
mas também a outros implementos, quer seja público ou privado;  
Uso do conceito de fachada ativa – ocupação da fachada no alinhamento do passeio por uso não residencial e de acesso ao público, com o 
intuito de promover o uso dinâmico e interativo com o espaço público e evitar a multiplicação de planos fechados em interface com o 
espaço público; 
Outras ações que sejam acordadas com os órgãos da municipalidade e o empreendedor. 
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7 REFERÊNCIAS UTILIZADAS 

 

Gestão urbana – Prefeitura de São Paulo 

Lei nº 1.165/1996 

Lei nº 1.166/1996 

Lei nº 9.959/2010 

Manual BHTRANS 

Manual técnico aplicado a edificações – PBH 

Parecer técnico SMAPU nº 18/2015 
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8 ANEXOS 

 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1 – Projeto Arquitetônico 

ANEXO 2 – Questionários de Mobilidade aplicados 

ANEXO 3 – Modelo material explicativo sobre o empreendimento 

ANEXO 4 – Modelo de questionário da Pesquisa de opinião e questionários aplicados 

 

 

 


