
Relato 
 
 
Nº do Processo BHDIGITAL: 31.00399954/2022-13 
Localização: Interseção das Av. Cristiano Machado, Sebastião de Brito e adjacências – Regional Nordeste 
Responsável Legal: Henrique de Castilho Marques de Sousa 
Responsável Técnico pelo EIV: Marcus Vinicius Teixeira de Oliveira CREA/MG 46.290 
 
Características do empreendimento 
 
Enquadramento: Intervenções viárias Significativas (conforme disposto no art. 345, inciso VIII da Lei 
11.181/2019)  
 
Escopo: Implantação de interseção em desnível, incluindo um viaduto em curva no eixo da Av. Sebastião 
de Brito sobre o cruzamento com a Av. Cristiano Machado e vários tramos direcionais em desnível, 
compreendendo movimentos de acesso aos bairros e retornos no sentido centro, sobre a Av. Cristiano 
Machado.  
Implantação de novos semáforos; de dispositivos de microdrenagem para as interseções descritas; de 
ciclovias, passeios e urbanização das áreas residuais. 
 
Extensão dos viadutos: Viadutos sobre a C. Machado: alça 01 - 305,89 m; alça 02 - 188,88 m; alça 03 – 
163,77 m; alça 05 – 445,63 m; alça 06 - 119,83 m; Tramos direcionais: alça 04 – 89,89m; alça 07 - 129,72 
m; alça 08 – 281,93 m. 
 
Com base na análise do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e nas deliberações da CLI foram definidas 
15 condicionantes a serem cumpridas para o licenciamento: 
 

1. Implantar projetos urbanísticos, paisagísticos, de irrigação, de mobiliário urbano, de arborização 
e de iluminação de segundo nível nas áreas residuais dos viadutos da interseção, incluindo a 
possibilidade de áreas de recreação na proposta. 

2. Implantar plano de comunicação do empreendimento. 
3. Implantar plano de monitoramento de ruído na Escola Estadual Hilton Rocha. 
4. Implantar solução de projeto que garanta a segurança, conforto e a menor distância de 

deslocamento dos pedestres nas travessias da interseção, tais como passeios nos viadutos. 
5. Garantir o caminhamento contínuo de pedestres ao longo do eixo da A. Cristiano Machado, em 

situação similar à atual. 
6. Compatibilizar a seção transversal dos tramos direcionais que tenham como origem ou destino a 

passagem inferior da Rua Sônia. 
7. Implantar sinalização relativa ao desvio de obra, para todo o trecho necessário para a execução 

das obras, conforme o manual de sinalização de obras viárias. O projeto executivo de sinalização 
de desvio da obra deve ser elaborado para todo o trecho em que a obra será executada, conforme 
padrões e normas da BHTRANS. 

8. Implantar projetos executivos de geometria, sinalização horizontal, vertical, semafórica e 
indicativa, bem como o projeto urbanístico, de acessibilidade e outros que fizerem necessários, 
em conformidade com as correções solicitadas no Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP nº 
029/2022. 

9. Implementar o Plano de Capacitação e Contratação de Mão de Obra – PCMO. 
10. Incorporar no projeto de drenagem do empreendimento, a partir de estudo de viabilidade, técnicas 

compensatórias de drenagem e soluções baseadas na natureza que promovam o retardamento da 
velocidade do escoamento superficial e a maior infiltração de água pluvial no solo, como o 
direcionamento do escoamento superficial para canteiros centrais (jardins de chuva, biovaletas, 
trincheiras de infiltração, etc). 

11. Apresentar sobreposição do projeto viário com o projeto de otimização do sistema de 



macrodrenagem do Ribeirão Pampulha. 
12. Executar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e manter na obra, para fins 

de verificação e fiscalização, relatórios semestrais da execução do mesmo. 
13. Executar Programa de Gestão Ambiental da Obras, estabelecendo os procedimentos a serem 

considerados durante a realização das obras, visando minimizar as alterações causadas ao meio 
ambiente. 

14. Apresentar estudo de implantação de cortina arbórea, no interior da Escola Estadual Hilton 
Rocha. 

15. Implantar projetos de arborização e paisagístico seguindo as diretrizes encaminhadas no Parecer 
Técnico SMMA/GEAVA nº 1870/2022 

 
Após leitura do Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança – REIV nº 1182/22 emitido pela Diretoria 
de Análise de licenciamento Urbanísticos Especiais – DALU, do Anexo I - Parecer Técnico 
BHTRANS/DSV/GECIP nº 029/2022, do Anexo II - roteiro do PCMO – Plano de Capacitação e 
Contratação de Mão de Obra e do Anexo III – Parecer Técnico SMMA/GEAVA nº 1870/2022. 
 
Voto favoravelmente à continuidade do processo de Licenciamento Urbanístico do empreendimento 
Intervenções viárias na Av. Cristiano Machado na interseção com a Av. Sebastião de Brito, atendidas as 
condicionantes e respectivas notas técnicas definidas no REIV. 
 
Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022 
 
 

Patrícia de Castro Pretti 
Conselheira Suplente do COMPUR 

 
 


