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I - RELATÓRIO 

 

Análise do RELATÓRIO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – 

REIV n.º 0925/22, processo n.º 31.00247851/2022-08 do empreendimento Interseção 

das Avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo e adjacências – Regional Norte, 

emitido pela Diretoria de Análise de Licenciamentos Urbanísticos Especiais – DALU, 

elaborado conforme Decreto n.º 17.266/2020, consolidando a análise  da Câmara de 

Análise Integrada para Licenciamento de Empreendimentos de Impacto - CLI, para fins 

de licenciamento urbanístico de empreendimento de impacto. 

 

O requerente apresentou proposta solicitando autorização para implantação 

de interseção em desnível, incluindo a execução de dois viadutos no cruzamento da 

Avenida Cristiano Machado com Avenida Waldomiro Lobo e outro na Avenida Cristiano 

Machado após a Avenida Saramenha no sentido centro-bairro. 

O empreendimento foi enquadrado como Intervenções Viárias Significativas, 

de acordo com a determinação do art. 345, VIII da Lei 11.181/2019 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

Após a leitura dos documentos, sobretudo, do Relatório de Impacto de 

Vizinhança - REIV, destacamos abaixo alguns fatores relevantes que nortearam a 

interpretação do processo. 

A avenida Cristiano Machado é um dos mais importantes corredores 

radiocêntricos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma vez que interliga o 

Hipercentro de Belo Horizonte, desde o Complexo da Lagoinha, à regional Venda Nova 

e à Rodovia MG-010 (no sentido Sul-Norte). Além disso, é importante notar que se trata 

de um importante elo  entre as regiões Centro-Sul e Leste do Município e a Cidade 

Administrativa e o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. 

A partir do conhecimento dos documentos, depreende-se que estão 

previstas obras de mobilidade urbana de grande importância para a cidade, com 

modificações na geometria das avenidas Cristiano Machado, Waldomiro Lobo e 

Saramenha, na interseção entre elas, com o objetivo de garantir melhores níveis de 

desempenho e de acessibilidade, principalmente, visando à redução no tempo de 

viagem do transporte coletivo. 

Os locais das intervenções caracterizam-se por interseções semaforizadas 

na Av. Cristiano Machado com baixos níveis de serviço de tráfego, fazendo-se 

necessário promover o aumento da capacidade do corredor, de modo a minimizar os 



inconvenientes dos congestionamentos atuais e garantir a fluidez do tráfego de 

passagem, sem o comprometimento da acessibilidade aos bairros lindeiros. 

O Plano Diretor da Regional Norte detectou deficiências do ponto de vista 

estrutural na mobilidade da região, indicando a insuficiência de atendimento na 

interseção das avenidas Saramenha e Waldomiro Lobo com a Av. Cristiano Machado, 

indicando a saturação da solução em nível atual. 

A escolha da solução em desnível, por si só, já configura como uma ação 

que favorece a melhoraria na eficiência das operações no tráfego. A principal premissa 

do projeto foi a de se promover o cruzamento viário em desnível, a fim de sanar os 

problemas de capacidade da interseção forçada e melhorar a experiência do usuário: 

pedestres, ciclistas, passageiros e motoristas. 

Os resultados obtidos nas simulações indicaram uma melhoria 68,87% na 

redução das filas e 30,14% de aumento da velocidade média. Estes resultados buscam 

proporcionar maior conforto aos usuários do sistema integrado MOVE com atendimento 

prioritário aos usuários do transporte público coletivo, maior segurança ao trânsito de 

veículos particulares, com redução dos congestionamentos e conforto aos pedestres, 

com a utilização de solução de travessias de pedestre em nível. A meta é a redução de 

10 minutos do tempo de viagem por passageiro de transporte coletivo no sistema BRT 

no corredor da Av. Cristiano Machado, conforme recomendações do órgão financiador 

CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina. 

 

III - CONCLUSÃO 

Com base na análise dos documentos disponibilizados, da legislação 

pertinente, manifesto-me pela aprovação do Relatório do Estudo de Impacto de 

Vizinhança – REIV nº 0925/22, atendidas todas as condicionantes apresentadas. 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2022. 

 

 

Leonardo Amaral Castro 

Conselheiro 
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