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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    
 
 
Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta, de forma simples e em linguagem 
direta, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Via 710, entre Avenida dos Andradas e 
Avenida Bernardo Vasconcelos e interseções e tem como objetivo disponibilizar e divulgar 
os resultados do EIA para a sociedade, de acordo com a legislação e os procedimentos 
do processo de licenciamento ambiental deste empreendimento, sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Políticas Urbanas – SMURBE. 
 
O sistema viário urbano é um dos elementos que viabilizam o desempenho das diversas 
funções em uma cidade, garantindo a mobilidade e acessibilidade em todo o espaço 
urbano, interligando os diversos bairros, a região central e os acessos a outras cidades. 
 
Em decorrência do crescimento da cidade e do aumento do número de veículos, o 
sistema viário de Belo Horizonte, que inicialmente foi planejado decorrente do traçado 
ortogonal da Avenida do Contorno, já não satisfaz de forma eficiente as demandas de 
tráfego da cidade. 
 
Por esse motivo, garantir a mobilidade e a acessibilidade em todo o espaço metropolitano 
é um dos principais componentes da estratégia de longo e médio prazo de Belo 
Horizonte. A integração das redes, o gerenciamento da demanda e a qualidade dos 
serviços de transporte público são indicados como os principais caminhos para essa 
conquista. Nesse sentido, os desafios nessa área devem incluir a concepção de um 
sistema mais harmônico e interligado, a melhoria do sistema de trânsito e a garantia da 
circulação a pedestres e ciclistas. 
 
A execução e as intervenções planejadas para a Via 710, correspondente aos pontos 08, 
09,10 e 30 do VIURBS, entre a Avenida dos Andradas e Avenida Bernardo Vasconcelos, 
objeto do presente licenciamento ambiental, Licença Prévia (LP), fazem parte das ações 
propostas pelo projeto VIURBS.  
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O QUE É O PROJETO?O QUE É O PROJETO?O QUE É O PROJETO?O QUE É O PROJETO?    
 
 
 
A Via 710 é classificada no Plano de Classificação Viária do Município de Belo Horizonte 
como via arterial primária. Trata-se de uma via transversal (sentido Leste-Oeste) que se 
inicia junto à Avenida Presidente Carlos Luz (Via 800), sobrepõe-se às avenidas Américo 
Vespúcio e Bernardo Vasconcelos, desenvolve-se paralela a linha do metrô, entre a 
Avenida Cristiano Machado e Avenida dos Andradas, na região Leste. 
 
O trecho em estudo está compreendido entre a Avenida Cristiano Machado (Ponto 030 do 
VIURBS) e a Avenida dos Andradas (Ponto 008 do VIURBS). A diretriz da Via 710 
acompanha a linha do metrô até a rua Prof. Amaro Xisto Queiroz. Neste segmento, 
existem alguns trechos de via com tratamento primário, sem pavimentação e 
continuidade. 
 
A partir do ponto de encontro com a Rua Prof. Amaro Xisto Queiroz, identifica-se que, 
embora pavimentada, não apresenta características geométricas condizentes com a 
classificação e função. A interseção da Via 710 com a Avenida José Candido da Silveira é 
tratada no Ponto 010 do VIURBS. 
 
O segmento final, entre as Avenidas José Candido da Silveira e dos Andradas, tem sua 
diretriz sobreposta às ruas Conceição do Pará e Pirassununga. A primeira rua citada, não 
tem características geométricas condizentes com a classificação e função a ser exercida. 
No trecho entre a Avenida Contagem e o viaduto do metrô, estão locados um conjunto 
habitacional, a subestação da CEMIG e a Estação Santa Inês, não permitindo 
alargamento da via neste segmento. 
 
Após o viaduto do metrô, os veículos com destino às Avenidas Itaituba ou dos Andradas, 
têm seu caminhamento feito através das ruas Gomes Pereira e Carlos Maciel. A Rua 
Pirassununga não está implantada, embora seja o único acesso às residências junto do 
campo de futebol do Pompéia. 
 
Na interseção da Via 710 com as Avenidas Itaituba e dos Andradas, que ocorre em 
mesmo nível semaforizada, dá-se a transposição da linha férrea da Ferrovia Centro-
Atlântica e do Ribeirão Arrudas. Esta interseção é tratada no Ponto 008 do VIURBS. 
 
Na próxima página é apresentada uma figura mostrando o Projeto da Via 710. 
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Figura com o Projeto da Via 710. 
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QUEM REALIZA O PROJETOQUEM REALIZA O PROJETOQUEM REALIZA O PROJETOQUEM REALIZA O PROJETO????    
 

 
 
A Prefeitura de Belo Horizonte já vem elaborando estudos, desenvolvendo projetos e 
obras no sentido de eliminar os pontos de conflito de tráfego em vários pontos da cidade. 
O projeto VIURBS – Programa de Estruturação Viária de Belo Horizonte, lançado em abril 
de 2008, prevê 148 intervenções viárias, criando alternativas transversais de trânsito de 
uma região a outra descongestionando o hipercentro da capital. 
 
Portanto, a execução e as intervenções planejadas para a Via 710 entre a Avenida dos 
Andradas e Avenida Bernardo Vasconcelos fazem parte das ações propostas pelo projeto 
VIURBS. 
 
 
 

O PORQUÊ DA IMPLANTAÇÃO DA VIA 710O PORQUÊ DA IMPLANTAÇÃO DA VIA 710O PORQUÊ DA IMPLANTAÇÃO DA VIA 710O PORQUÊ DA IMPLANTAÇÃO DA VIA 710????    
 
 
As intervenções propostas para a Via 710 são parte integrante de um grande projeto de 
adequação e ampliação do sistema viário de Belo Horizonte, visando a descongestionar o 
trânsito, permitindo a revitalização de áreas urbanas que hoje estão sufocadas pelo 
excesso de tráfego ou indisponíveis pela ausência de solução viária de porte adequado. 
 
Os principais objetivos das intervenções na Via 710 são: 
 

� reduzir o tráfego de passagem pela região central de Belo Horizonte, 
especialmente no hipercentro; 

 
� integrar um eixo de deslocamento transversal entre a Av. dos Andradas e Av. 

Bernardo Vasconcelos; 
 

� criar uma importante via de ligação transversal que, além de contribuir para o 
desenvolvimento da região Leste, também cria uma nova e importante via de 
acesso a toda a região Norte de Belo Horizonte, através de sua interseção com a 
Av. Cristiano Machado; 

 
� permitir a integração de bairros como São Geraldo, Boa Vista e Sagrada Família e 

as Avenidas dos Andradas e José Cândido da Silveira; 
 

� reintegrar bairros que foram separados pela implantação da linha de metrô como 
os bairros União e Fernão Dias; 

 
� adequar a geometria e interseções da via de acordo com a sua classificação viária 

e sua função; 
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� favorecer a utilização do transporte coletivo com a implantação de faixas exclusivas 
junto ao canteiro central; 

 
� proporcionar o tráfego seguro de pedestres e criar ciclovia bidirecional entre as Av. 

Andradas e Cristiano Machado; 
 

� reduzir o número de cruzamentos em nível, agilizando o fluxo de trânsito; 
 

� facilitar e otimizar o fluxo de mercadorias e serviços pela melhoria no tráfego de 
veículos. 

 
� o projeto está sendo desenvolvido considerando-se a possibilidade de uso 

exclusivo das faixas juntos ao canteiro central pelo transporte coletivo incentivando 
seu uso em detrimento ao do transporte individual. 

 
Assim, a intervenção proposta para a Via 710 se justifica pela necessidade de 
revitalização e otimização do tráfego de Belo Horizonte, criando alternativas transversais 
de trânsito de uma região a outra, descongestionando o hipercentro da capital. 
 
A SMURBE realizou um longo estudo, incluindo levantamento de dados de resgate e 
organização para arquivamento de tudo o que já foi pensado e discutido anteriormente 
sobre o trânsito da cidade, pesquisa de contagem volumétrica classificada de veículos, 
ocupação de passageiros, de velocidade média de percurso em automóveis, elaboração 
de estudo referente ao traçado das vias, de proposta de traçado de interseções e 
simulação do desempenho da rede viária municipal.  
 
Os estudos realizados permitiram à SMURBE identificar as necessidades de intervenção 
na Via 710 e elaborar o melhor traçado que solucionasse os conflitos de tráfego na região 
analisada. 
 
Como alguns benefícios que a implantação do projeto trará, podem-se citar o surgimento 
e o fortalecimento de novas centralidades e pólos de emprego, serviço e lazer, melhoria 
das condições ambientais da área central – reduzindo o fluxo de veículos que por ali 
trafegam – e a sistematização e a ampliação do sistema viário de acordo com as 
necessidades identificadas e com as diretrizes propostas pelo Plano Diretor Municipal. 
 
A implantação da Via 710 demandará alterações no sistema de drenagem pluvial em todo 
o trecho da via. As alterações previstas vão desde as adequações dos sistemas já 
existentes à implantação de novas redes de drenagem. Assim, todos os quarteirões 
circunvizinhos ao projeto terão sua drenagem estudada, beneficiando toda a região 
envolvida. 
 
Futuramente, a implantação de ciclovia que interligará a região da Av. dos Andradas ao 
centro de Belo Horizonte, fruto de ações do Programa Pedala BH, de responsabilidade da 
BHTrans, estará interligando, consequentemente, a ciclovia que será implantada ao longo 
da Via 710 com o centro da cidade, incentivando o uso da bicicleta na capital. Após a 
operação da Via, a ciclovia implantada poderá ainda despertar o interesse da iniciativa 
privada podendo esta propor o sistema de bike sharing (locação de bicicletas), que já é 
realidade em mais de 150 cidades em todo mundo. 
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QUAL A QUAL A QUAL A QUAL A RELAÇÃO DO PROJETO COM OS PLANOS E RELAÇÃO DO PROJETO COM OS PLANOS E RELAÇÃO DO PROJETO COM OS PLANOS E RELAÇÃO DO PROJETO COM OS PLANOS E 
PROGRAMAS DE AÇÃO PROPOSTOS OU EM PROGRAMAS DE AÇÃO PROPOSTOS OU EM PROGRAMAS DE AÇÃO PROPOSTOS OU EM PROGRAMAS DE AÇÃO PROPOSTOS OU EM 
IMPLANTAÇÃIMPLANTAÇÃIMPLANTAÇÃIMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO O NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO O NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO O NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 
EMPREENDIMENTO?EMPREENDIMENTO?EMPREENDIMENTO?EMPREENDIMENTO?    
 
 
 
A intervenção proposta para a Via 710 compõe um dos cinco principais projetos de 
estruturação das vias transversais propostas pelo VIURBS. Cinco obras foram apontadas 
pelo programa como prioritárias. As principais alterações são descritas a seguir. 
 

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES ATUALMENTE EM PROJETO 
Via 210  Trecho entre Av. Teresa Cristina e Av. Waldyr Soeiro Einrich: Avenida 

projetada ao longo do Córrego Bonsucesso que possibilitará a ligação entre as 
vias acima citadas, propiciando uma nova alternativa ao tráfego de veículos 
entre as regionais oeste e barreiro. Além disso, terá uma importância grande 
para o sistema de transporte coletivo da região do barreiro, que hoje utiliza a 
rua Úrsula Paulino, que possui pouca capacidade.  

Via 590 Trecho entre Av. Universo e Via 220: Diretriz viária que desenvolve-se ao 
longo dos córregos Várzea da Palma e Piratininga, na Regional Venda Nova, 
que faz parte de um corredor de ligação transversal das regionais Norte – 
Nordeste - Venda Nova. A implantação do projeto promoverá a articulação 
entre os bairros da região, que hoje é precária, bem como a consolidação de 
um eixo cicloviário Venda Nova – Pampulha. O trecho termina na interseção 
com a Via 220, próximo à Av. Civilização.  

Via 220 Trecho entre Radialista Zélia Marinho e Av. Civilização: A Via 220 corresponde 
à diretriz viária do futuro corredor transversal Barreiro - Centro Administrativo, 
tornando-se uma Via metropolitana. O trecho desenvolve-se ao longo do 
Córrego do Capão, na Regional Venda Nova. A seção transversal prevista 
hoje é de 35 metros, com três faixas de tráfego misto por sentido e busway 
integralmente do lado direito do córrego (sentido Av. Civilização), com duas 
faixas de tráfego exclusivo e segregado por sentido. 

Via 710 Trecho entre a Av. dos Andradas e Av. Bernardo Vasconcelos: a Via 710 é um 
corredor transversal que liga, através de um arco viário, a Av. dos Andradas 
com a Av. Carlos Luz, através da Rua Conceição do Pará, Rua Amaro Xisto 
de Queiroz, Avenidas Bernardo Vasconcelos e Américo Vespúcio. O trecho, 
quando implantado, promoverá a ligação entre as regionais Nordeste e Leste 
sem passagem pela região Central ou Hospitalar.  

Via 800 Trecho entre a Av. Tereza Cristina e Av. Carlos Luz: A diretriz viária da Via 
800 corresponde à Av. Carlos Luz mais o trecho não implantado 
compreendendo a interseção com a Av. Pedro II, o túnel sob o bairro Padre 
Eustáquio e a ligação viária que passa pelo bairro, culminando na interseção 
entre as Avenidas Tereza Cristina e Nossa Senhora de Fátima. Serão três 
faixas de tráfego por sentido, com pista exclusiva de ônibus à esquerda em 
uma das faixas. Além disso, haverá dois túneis de três faixas por sentido, com 
emboque próximo a Rua Areado e desemboque no terreno em declive paralelo 
ao final da Rua Mário Casassanta. 

Fonte: SMURBE 
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De uma maneira geral, a implantação das intervenções previstas influenciará de forma 
positiva todo o tráfego da cidade, inclusive as regiões Leste e Nordeste, área de influência 
direta da implantação da Via 710. 
 
O projeto de implantação da Via 710 foi compatibilizado com o projeto da Linha Verde na 
interseção da mesma com a Av. Cristiano Machado. O projeto prevê a substituição do 
atual retorno em nível por um retorno em desnível, por meio do viaduto já existente que 
fará a travessia da Via 710 sobre a Av. Cristiano Machado, adequando suas alças de 
articulação à necessidade atual de circulação. O viaduto fará a conexão entre a Via 710 
paralela à linha do trem metropolitano e o trecho coincidente com a Av. Bernardo 
Vasconcelos.  
 
Outro programa com o qual o projeto da Via 710 compatibilizou suas intervenções foi o da 
duplicação e modernização do ramal ferroviário Horto-General Carneiro (Sabará), 
desenvolvida pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA). O projeto da Via 710 foi alterado na 
interseção com a Avenida dos Andradas no sentido de compatibilizar seu traçado com as 
mudanças de caminhamento da linha férrea e da geometria e a construção do viaduto 
ferroviário sobre a Rua Itaituba. 
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DESCRIÇÃO DO EMPRDESCRIÇÃO DO EMPRDESCRIÇÃO DO EMPRDESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO NAS FASES EENDIMENTO NAS FASES EENDIMENTO NAS FASES EENDIMENTO NAS FASES 
DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃODE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃODE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃODE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO    

 
 
BREVE DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS PELA VIA 710  
 
 
O projeto da Via 710 prevê em todo seu trecho pelo menos 3 pistas de rolamento por 
sentido, ciclovia, passeios adequados e ainda prevê faixa de estacionamento em alguns 
trechos. 
 
Implantação da ciclovia com 3 m de largura com tráfego nos dois sentidos está prevista 
entre a Avenida Cristiano Machado e Avenida dos Andradas. Haverá, provavelmente, 
uma interrupção da mesma próxima à Estação do metrô Santa Inês antes da Avenida 
Contagem, devido a um pontilhão do metrô que não poderá ser alterado. Dessa forma, 
está sendo estudada a possibilidade de se manter ou não a ciclovia a partir desse ponto 
até a Avenida dos Andradas.  
 
A seguir será apresentada uma breve descrição das intervenções propostas pelo projeto 
de implantação da Via 710 em suas principais interseções. As alterações propostas 
também vão de encontro às adequações necessárias da via de acordo com sua função e 
classificação como via arterial conforme a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo 
Urbano do município de Belo Horizonte. 
 
Interseção com a Avenida Cristiano Machado 
 
Nesse trecho está prevista a interseção da Via 710 no viaduto já existente na Avenida 
Cristiano Machado e a construção de mais uma alça nesse viaduto, interligando a 
Avenida Cristiano Machado e Via 710 à Avenida Bernardo Vasconcelos, complementando 
uma interligação que não existe. Essa interferência cumpre uma das funções da via, que 
é ligar a Avenida Cristiano Machado à Avenida dos Andradas. 
  
Além disso, haverá a interligação da Avenida Pedro Serafim Ferreira com as alças do 
referido viaduto por meio de uma rotatória permitindo o acesso dos veículos provenientes 
do bairro Palmares à Avenida Cristiano Machado e Via 710.  
 
Seguindo o trecho entre a interseção com a Avenida Cristiano Machado até a Rua Bolivar, 
foi proposta a continuação da Via 710 paralela à linha do metrô, com 3 faixas de tráfego 
por sentido, implantação de faixa de estacionamento, ciclovia e passeios.  
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Intervenções 
propostas na 
interseção da 
Via 710 com a 
Avenida 
Cristiano 
Machado 

Vista do final 
da Rua Prof. 
Amaro Xisto 
Queiroz, 
sentido 
Avenida 
Cristiano 
Machado. 
Observar o 
muro de divisa 
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Interseção com a via 710 e Rua Bolivar 
 
Esta interseção será feita por meio de um viaduto conectando os bairros Cidade Nova e 
Fernão Dias, atualmente separados pela linha de metrô. 
 
O acesso é feito por meio de uma rotatória à direita no sentido Avenida Cristiano 
Machado para Avenida dos Andradas, interligando a Rua Arthur de Sá, mostrada na foto 
abaixo, que segue para uma segunda rotatória na Rua Bolivar com a Rua Renato de 
Souza Reis permitindo a elevação do viaduto sobre a linha do metrô até outra rotatória no 
bairro Fernão Dias dando acesso a outras três ruas desse bairro.  
 
Essa interferência soluciona a deficiência de interligação veicular entre os bairros Cidade 
Nova, Fernão Dias e União que foram separados com a implantação da linha de metrô. 
Além disso, há uma interligação de vários acessos dos bairros circunvizinhos com a Via 
710 e consequentemente às Avenidas Cristiano Machado e Andradas. 
 
O viaduto também contará com a travessia de pedestres, atualmente inexistente na área. 
 
O trecho entre a Rua Bolivar e a Avenida José Cândido da Silveira acompanhará a diretriz 
da Rua Professor Amaro Xisto Queiroz, com adequações do traçado e aumento do 
número de pistas e a implantação da interligação não existente da Via até Avenida José 
Cândido da Silveira.  
 

Vista do local do 
segmento da Via 
710 a partir do 
encontro das 
Ruas Prof. 
Amaro Xisto 
Queiroz e Z, 
sentido Avenida 
Cristiano 
Machado 
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Interseção com a Avenida José Cândido da Silveira 
 
Nesse trecho a Via 710 tem sua diretriz sobreposta às Ruas Conceição do Pará e Arthur 
de Sá. Atualmente a articulação entre estas duas vias é feita através de uma rótula 
alongada na Avenida José Cândido da Silveira, com os cruzamentos semaforizados. Após 
a Avenida José Cândido da Silveira, no sentido do bairro Dom Joaquim/União, a diretriz 
da Via 710 sobrepõe-se à Rua Arthur de Sá. Dois dos viadutos de transposição superior à 
Via 710 encontram-se implantados, conforme mostra a foto seguinte. 

Intervenções 
propostas na 
interseção da 
Via 710 com a 
Rua Bolivar 

Vista do ponto de 

interseção da Via 

710 com a Rua 

Arthur de Sá, 

sentido José 

Cândido da Silveira. 

Fonte: Relatório de 

Vistoria e Estudos 

de Traçado - 
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A interseção não tem tratamento prioritário para o caminhamento de pedestres, como 
focos e faixas para travessias. Além disso, as calçadas são descontínuas e apresentam 
larguras variáveis. Embora as condições topográficas da região sejam favoráveis, não 
existe ciclovia e/ou ciclofaixa. 
 
O projeto de implantação da Via 710 propõe sua interseção com a Avenida José Cândido 
da Silveira em desnível não semaforizada por meio de dois pares de viadutos sobre esta 
última avenida, sendo que um dos pares já está implantado. Duas alças mais compridas 
foram projetadas objetivando a não retenção do tráfego na mudança de pista entre a Via 
710 e a Avenida José Cândido da Silveira. Foi proposta também uma terceira alça menor 
fazendo a ligação da Avenida José Cândido da Silveira sentido centro e a Via 710 sentido 
Avenida dos Andradas.  
 
Essa intervenção propõe a adequação da interligação entre a importante via que é a 
Avenida José Cândido da Silveira, classificada como via coletora pela LPOUS, cuja 
função é promover a interligação entre vias arteriais como a Via 710 e de ligação regional 
e também com vias locais. 
 
Essa interseção é uma importante intervenção, pois permitirá o escoamento do tráfego de 
veículos da Via 710 para a Avenida José Cândido da Silveira que dá acesso à BR 262 
sentido Sabará e Estado do Espírito Santo.  
 
O caminhamento da Via 710 até a Avenida Contagem será feito um binário composto 
pelas Ruas Gustavo da Silveira na direção da Avenida dos Andradas e a Rua Conceição 
do Pará na direção Avenida Cristiano Machado. Esse trecho não sofrerá grandes 
alterações, apenas adequações e correção de traçado, aumento do número de pistas 
para 3 e implantação da ciclovia. 
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. 

Intervenções 

propostas na 

interseção da Via 710 

com a Avenida José 

Vista da 
interseção da Via 
710 com a 
Avenida José 
Cândido da 
Silveira 
(viadutos), 
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Interseção com a Avenida Contagem 
 
Nessa interseção termina o binário viário formado pela Rua Conceição do Pará e Rua 
Gustavo da Silveira. Propõe-se, então o maior número de interligações possíveis inclusive 
com a Avenida Contagem, próxima ao Jardim Botânico da UFMG. 
 
Essa interferência também é importante por permitir retorno semaforizado entre as duas 
direções da Via 710.  
 
No trecho entre a Avenida Contagem e o viaduto do metrô, foto da página seguinte, estão 
localizados um conjunto habitacional, a subestação da CBTU e a Estação Santa Inês. 
 

Vista da Via 
710 em direção 
à interseção 
com a Avenida 
José Cândido, 
sob o viaduto, 
a partir da Rua 
Conceição do 
Pará, no 
sentido Minas 
Shopping 
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Interseção com a Rua Elísio de Brito 
 
Essa intervenção tem o objetivo de interligar a Rua Elísio de Brito, importante via de 
ligação aos bairros Boa Vista e São Geraldo, viabilizar a conexão das Ruas João Camelo 
e Otávio Barreto, foto em sequência, à Via 710 e proporcionar conexões de retorno. 
 

Intervenções 

propostas na 

interseção da Via 

710 com a 

Avenida 

Contagem 

 

Vista do 
viaduto do 
metrô na 
transposiç
ão da Via 
710, a 
partir da 
Rua 
Conceição 
do Pará, 
sentido 
Avenida 
José 
Cândido 
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Interseção com a Avenida dos Andradas 
 
Na interseção das Avenidas Itaituba e dos Andradas, que atualmente ocorre em mesmo 
nível semaforizada, dá-se a transposição do Ribeirão Arrudas. A interseção não 
apresenta tratamento prioritário para o caminhamento de pedestres. Embora a ponte de 
transposição do Ribeirão Arrudas tenha passeios, não existem focos nem faixas para 
travessia dos mesmos. Na Rua Itaituba os passeios são descontínuos e apresentam 
larguras variáveis. Embora as condições topográficas da região sejam favoráveis, não 
existe ciclovia e/ou ciclo faixa. 
 
O projeto da Via 710 nessa interseção propõe a interligação da referida via com as Ruas 
Itaituba e Rua Souza Aguiar através de uma rotatória alongada. A Rua Itaituba será 
alargada no seu trecho de aproximação da Via 710 permitindo mais de uma faixa de 
acumulação. Além disso, haverá a implantação da ciclovia até a Avenida dos Andradas e 

Intervenções 

propostas na 

interseção da 

Via 710 com 

a Avenida 

Elísio de 

Brito 

Vista do 
ponto de 
encontro da 
Via 710 
com a Rua 
Otávio 
Barreto, 
sentido rua 
Conceição 
do Pará 
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o tratamento prioritário para o caminhamento de pedestres e adequação dos passeios 
lindeiros à via. 
 
Este trecho do projeto está compatibilizado com o projeto de retificação do ramal 
ferroviário Horto-General Carneiro, em desenvolvimento pela Ferrovia Centro-Atlântica 
(FCA) que eliminará o cruzamento em nível da linha férrea com a Avenida Itaituba. O 
cruzamento será feito em desnível, através de um viaduto ferroviário. 
 
A interferência nesse trecho da obra viabiliza a interligação da Via 710 à Avenida dos 
Andradas, interligando também as Ruas Souza Aguiar, Itaituba e Carlos Maciel.  
 
Essa interseção propicia a ligação entre as Avenidas dos Andradas e Cristiano Machado, 
conectando dessa forma as regiões Sul, Leste e Oeste (passando pelo anel rodoviário) às 
regiões Nordeste e Norte da capital sem a necessidade de se passar pelo centro. 
 

 
 

Intervenções 

propostas na 

interseção da 

Via 710 com 

a Avenida 

dos 

Andradas 
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Vista da Rua 
Itaituba, a 
partir da 
travessia 
férrea, sentido 
bairro. Não há 
tratamento 
prioritário para 
transporte 
coletivo e 
caminhamento 
de pedestres 

Vista do 
ponto de 
interseção 
entre a Via 
710 e a Rua 
Itaituba a 
partir da Rua 
Pirassunung
a (sem 
calçamento). 
Observar os 
carros 
cruzando em 
nível a linha 
férrea 
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ONDE SERÁ IMPLANTADA VIA 710? 
 
 
 
A Via 710 localiza-se na região Leste e Nordeste de Belo Horizonte, possui uma extensão 
de 5,07 km na pista que direciona o tráfego da Av. Cristiano Machado para a Av. dos 
Andradas e  5, 20 km na pista de direção contrária, e corta os bairros Boa Vista, Santa 
Inês, Dom Joaquim, União e Fernão Dias. 
 
O trecho que compreende a implantação da Via 710 proposta está inserido na bacia 
hidrográfica do Rio São Francisco localizado na sub-bacia do Rio das Velhas.  
 
A parte da via localizada na região Leste de Belo Horizonte se encontra inserida na sub-
bacia do Ribeirão Arrudas, mais precisamente na micro-bacia do Córrego Santa Inês e o 
trecho localizado na região Nordeste está inserido na sub-bacia do Ribeirão do Onça, 
dentro dos limites da micro-bacia do Córrego Cachoeirinha, como mostram as Figuras 
2.8-2 e 2.8-3.  
 

 
Hidrografia de Belo Horizonte 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte – 2008/2011 
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Sub-bacias hidrográficas na qual a Via 710 está inserida 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte – 2008/2011 
 
 
A seguir é apresentado o mapa de localização da Via 710. 
 

Sub-bacia Cachoeirinha 

Sub-bacia Santa Inês 
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Mapa de localização da Via 710. 
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E COMO O PROJETO ATINGE A POPULAÇÃO?E COMO O PROJETO ATINGE A POPULAÇÃO?E COMO O PROJETO ATINGE A POPULAÇÃO?E COMO O PROJETO ATINGE A POPULAÇÃO?    
 
 
 
 
POPULAÇÃO BENEFICIADA 
 
Devido à magnitude da obra e sua área de influência direta e indireta, contemplando os 
bairros do entorno, pode-se considerar que toda a população de Belo Horizonte e, 
possivelmente, a da Região Metropolitana será beneficiada com a melhoria no tráfego de 
veículos, ônibus, ciclistas e pedestres propiciada pela implantação da Via 710. As 
alterações darão maior fluidez ao trânsito e evitarão a passagem pelo centro da capital 
em alguns trajetos. 
 
 
 
POPULAÇÃO ATINGIDA 
 
A população diretamente atingida será aquela residente e/ou que possui estabelecimento 
comercial dentro da área na qual está prevista a implantação da Via 710, incluindo o 
offset. 
 
Estima-se que 359 edificações serão demolidas, incluindo casas, barracos, galpões, e 
empreendimentos comerciais e 430 famílias removidas. No entanto, ainda não se sabe o 
número exato de pessoas que terão seus imóveis demolidos, uma vez que em muitas 
casas reside mais de uma família e o número médio de residentes por domicílio varia 
muito de bairro para bairro.  
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COMO A VIA SERÁ CONSTRUÍDA?COMO A VIA SERÁ CONSTRUÍDA?COMO A VIA SERÁ CONSTRUÍDA?COMO A VIA SERÁ CONSTRUÍDA?    
 
� A estrutura das obras de arte previstas será implantada em concreto convencional, 
moldado in loco.  
 
� Devido a existência de trechos em curvas horizontais, curvas verticais, retos e 
cruzamentos não ortogonais não será possível adotar apenas uma solução que seja 
representativa para os projetos das OAEs (Obra de Arte Especial). 
 
� A pavimentação será do tipo asfáltica utilizando de Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente – CBUQ, convencional, em toda a extensão da via. Esse concreto asfáltico é 
definido como sendo uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, em 
usina de agregado mineral graduado e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e 
comprimida a quente. 
 
� Os métodos construtivos a serem adotados para a implantação das obras 
constantes do projeto da Via 710 seguirão os procedimentos normativos vigentes da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, inclusive manual de obras, ABNT, DNIT. 
 
� As etapas construtivas serão basicamente as de demolição, que poderão ser 
manuais ou mecânicas; pavimentação incluindo os serviços de execução do sub-leito, 
sub-base e base; e fundação das obras de arte e contenções. 
 

Estimativa da Movimentação de Terra Estimativa da Movimentação de Terra Estimativa da Movimentação de Terra Estimativa da Movimentação de Terra     
 
� Prevê-se que para a implantação da Via 710 haverá os seguintes volumes de 
movimentação de terra: 331.310 m³ provenientes de corte; 165.655 m³ de aterro e 89.198 
m³ de bota fora. 
 

Estimativa de Supressão de Espécies ArbóreasEstimativa de Supressão de Espécies ArbóreasEstimativa de Supressão de Espécies ArbóreasEstimativa de Supressão de Espécies Arbóreas    
 
� Estima-se que 618 árvores serão suprimidas ao longo de todo o trecho de 
implantação da Via 710. No entanto, a quantificação definitiva somente pode ser feita 
após a elaboração do projeto executivo. 
 

Interferências com Sistemas ou Equipamentos Urbanos Interferências com Sistemas ou Equipamentos Urbanos Interferências com Sistemas ou Equipamentos Urbanos Interferências com Sistemas ou Equipamentos Urbanos     
 
� Os equipamentos urbanos que sofrerão interferência são o abastecimento de água, 
serviços de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais e rede telefônica.  
 

Áreas RemanescentesÁreas RemanescentesÁreas RemanescentesÁreas Remanescentes    
 
� As áreas remanescentes serão devidamente mapeadas e a possibilidade, de 
acordo com os parâmetros legais, de implantação de um conjunto habitacional de 5 
prédios para assentamento da população que sofrerá desapropriação será estudada. 
Além disso, caso não haja essa possibilidade e dependendo da área remanescente total 
ao longo de todo o trecho será avaliada a possibilidade de implantação de praças, 
parques e áreas de convivência comunitária.  
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MACROACESSIBILIDADEMACROACESSIBILIDADEMACROACESSIBILIDADEMACROACESSIBILIDADE    
 
 
 
A Via 710 fará parte de um complexo de vias transversais proposto pelo programa 
VIURBS que objetiva a configuração de anéis intermediários que permitam o 
redirecionamento do tráfego, reduzindo os percursos e aliviando o trânsito do centro da 
cidade. 
 
A Via 710 interligará importantes Avenidas como a Andradas e a Cristiano Machado 
fazendo a conexão com as regiões Leste, Oeste (passando pelo anel rodoviário), 
Nordeste, Norte e Sul sem a necessidade de se passar pela região central da capital.  
 
A interligação da via 710 com a região Nordeste/Norte por meio da interseção com a 
Avenida Cristiano Machado configura um importante acesso para a rodovia MG – 424, 
acessando a Cidade Administrativo de Minas Gerais, aeroporto de Confins e municípios 
limítrofes de Belo Horizonte nessa região, como Vespasiano, Santa Luzia e Ribeirão das 
Neves.   
 
Outra importante interligação da via 710 ocorre com a Rua Bolívar proporcionando acesso 
aos bairros Cidade Nova, Fernão Dias e União.  
 
A interseção da Via 710 com a Avenida José Cândido da Silveira possui uma função 
similar à interseção com a Avenida Cristiano Machado, pois funcionará como um eixo de 
saída do tráfego da Via 710. O tráfego destinado para BR 262 sentido município de 
Sabará ou para as cidades do Estado do Espírito Santo não precisará mais acessar a 
Avenida Cristiano Machado podendo passar pela Avenida José Cândido da Silveira nessa 
interseção.  
 
A interligação da Via 710 com a Avenida Elísio de Brito aumentará a importância e a 
utilização dessa via que dá acesso aos bairros Nova Vista, Boa Vista e São Geraldo, 
região Leste de Belo Horizonte, especialmente o escoamento do fluxo de veículos 
provenientes das Avenidas Cristiano Machado e Andradas.  
 
O trecho final da Via 710, que se ligará à Avenida dos Andradas configura-se como uma 
importante conexão entre esta Avenida e a Avenida Cristiano Machado, acesso à região 
Nordeste/Norte da cidade, além de permitir o acesso entre a Avenida dos Andradas e vias 
importantes da região Leste e Nordeste como Rua Bolivar, Avenida Elísio de Brito e 
Avenida José Cândido da Silveira. 
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MICROACESSIBILIDADEMICROACESSIBILIDADEMICROACESSIBILIDADEMICROACESSIBILIDADE    
 
 
 
A microacessibilidade pode ser avaliada considerando as principais interseções da Via 
710 como se segue. 
 
Interseção da via 710 com a Avenida Cristiano Machado 
A interseção da via 710 com a Avenida Cristiano Machado possibilitará fácil acesso ao 
Minas Shopping e à Avenida Bernardo Vasconcelos que por sua vez permite acesso aos 
bairros Palmares e Ipiranga.  
 
Além disso, essa interseção facilitará a conexão veicular entre os bairros Fernão Dias e 
União ao bairro Palmares, separados com a implantação da linha férrea.   
 
Interseção com a Rua Bolivar 
Nesse trecho foi proposta a construção de um viaduto interligando os bairros Cidade 
Nova, Fernão Dias e União que com a implantação da linha do metrô haviam sido 
separados dificultando o acesso entre eles. Essa interligação veicular propicia o acesso 
direto entre bairros e o uso de equipamentos comunitários como escolas e hospitais pela 
população dos referidos bairros. 
 
Interseção com a Avenida José Cândido da Silveira  
Essa interligação proporcionará o acesso aos bairros Dom Joaquim, Santa Inês e União, 
e é um importante acesso para o centro da cidade. Essa interseção será feita por meio de 
um viaduto com alças mais amplas para que não haja retenções de tráfego.   
 
A Avenida José Cândido da Silveira permitirá o escoamento do fluxo de veículos 
proveniente das Avenidas Cristiano Machado e Andradas passando pela Via 710 às 
regiões Nordeste e Centro-Sul de Belo Horizonte.   
 
Interseção com a Avenida Elísio de Brito  
Essa Avenida tem uma boa capacidade de tráfego e a sua interseção com a Via 710 irá 
aumentar sua importância se tornando uma opção de acesso aos bairros São Geraldo e 
Nova Vista através da via 710. Além disso, nessa interseção, haverá o acesso para a Rua 
Gomes Pereira paralela à Via 710 que permitirá o acesso à Avenida Contagem indo no 
sentido da Avenida Cristiano Machado. Essa Avenida possui uma boa capacidade de 
tráfego, sendo ainda subutilizada, servindo como opção de acesso aos bairros Nova 
Vista, Boa Vista e Santa Inês.  
 
Interseção com a Avenida dos Andradas 
A interligação entre a via 710 e Avenida dos Andradas será realizada em nível, 
semaforizada, em função da compatibilização com o projeto de modernização do ramal 
ferroviário Horto-General Carneiro desenvolvido pela Ferrovia Centro Atlântica – FCA. 
Essa interseção fará a conexão entre essas duas importantes vias e o direcionamento do 
fluxo de veículos até a Avenida Cristiano Machado. Além disso, essa interseção facilitará 
o acesso às Ruas Itaituba e Souza Aguiar, no bairro São Geraldo. 
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E QUANTO AOS INCÔMODOS E QUANTO AOS INCÔMODOS E QUANTO AOS INCÔMODOS E QUANTO AOS INCÔMODOS CAUSADOS À CAUSADOS À CAUSADOS À CAUSADOS À 
POPULAÇÃO COM POPULAÇÃO COM POPULAÇÃO COM POPULAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO DA VIA?A IMPLANTAÇÃO DA VIA?A IMPLANTAÇÃO DA VIA?A IMPLANTAÇÃO DA VIA?    
 
 
 
Ruídos e Vibrações 
 
� Os ruídos e vibrações gerados durante a fase de implantação do empreendimento 
serão os provenientes do funcionamento e movimentação dos equipamentos e máquinas 
necessários. 
 
 
Poeiras e Materiais Particulados 
 
� Durante a fase de implantação da obra haverá a geração de poeiras e particulados 
provenientes da movimentação de terra nas escavações, cortes e aterros e durante as 
atividades de demolição previstas. 
 
 
Resíduos Sólidos 
 
� Na fase de implantação da Via 710 com todas as intervenções propostas, os 
resíduos sólidos gerados serão constituídos em sua maioria por sobras de materiais de 
construção, tais como, areia, brita, cimento, etc; entulhos como concretos, madeiras, 
embalagens de produtos; resíduos de demolições das estruturas existentes e os resíduos 
provocados pela movimentação de terra, terraplenagem, escavações, cortes e aterros.  
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ALTERNATIVA TECNOLÓGICA DE USO E ALTERNATIVA TECNOLÓGICA DE USO E ALTERNATIVA TECNOLÓGICA DE USO E ALTERNATIVA TECNOLÓGICA DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLOOCUPAÇÃO DO SOLOOCUPAÇÃO DO SOLOOCUPAÇÃO DO SOLO    
 
 
A definição final do projeto proposto seguiu vários parâmetros urbanísticos, dados 
topográficos e estudos realizados no tráfego de Belo Horizonte, cujos resultados 
nortearam a definição do traçado final da Via 710. 
 
O programa VIURBS realizou uma série de estudos como pesquisa de tráfego – 
contagem volumétrica, ocupação de passageiros por automóveis e pesquisa de 
velocidades; estudos de traçado; simulação do desempenho da malha viária – matriz 
origem destino (O/D), rede de simulação; e matriz funcional de prioridades da malha viária 
municipal, que deram origem a uma base de dados importante para a definição da via. 
 
De acordo com a demanda de cada trecho e principais interseções foi proposto um 
traçado da via que fosse compatível com as edificações e infra-estruturas existentes que 
poderiam ser aproveitadas e com as passíveis de demolição, desapropriação e 
remanejamento, áreas já disponíveis para implantação da obra, especialmente as que 
margeiam a linha de metrô. 
 
O encaminhamento da Via 710 foi projetado o mais próximo possível da linha de metrô de 
forma a não criar áreas isoladas entre a linha e a via, amenizando a criação de outras 
barreiras no entorno do trecho da obra. 
 
As alterações realizadas no projeto até se alcançar a versão final foram basicamente as 
de compatibilização com o projeto de modernização e duplicação do ramal ferroviário 
Horto-General Carneiro (Sabará) da Ferrovia Centro-Atlântica na interseção com a 
Avenida dos Andradas; com o projeto da Linha Verde na interseção com a Avenida 
Cristiano Machado e, por fim, a necessidade de melhoria dos acessos nas interseções 
com a Rua Bolivar e Avenida José Cândido da Silveira.  
 
Em decorrência de uma análise técnica da solução do projeto básico do Programa 
VIURBS na interseção da Via 710 com a Rua Bolívar, verificou-se a necessidade de um 
novo estudo de traçado tendo em vista aspectos altimétricos. No decorrer da elaboração 
dos estudos, seria determinante que, para a viabilidade geométrica da interseção, seria 
necessário adequar consideravelmente a solução do projeto básico, tendo em vista o 
desnível entre os pontos notáveis da interseção. 
 
A premissa adotada para o estudo é que o objetivo principal desta interseção é a ligação 
bairro-bairro, não sendo necessários todos os movimentos de acesso e retorno. Dessa 
forma, o traçado do eixo principal foi projetado em forma curvilínea buscando um 
comprimento para reduzir o impacto do traçado vertical, e principalmente a adoção de 
inclinações praticáveis para veículos automotores. O traçado horizontal possui um 
desenvolvimento de 430 m com uma curva de raio igual a 150m, e o traçado vertical 
apresenta duas rampas compostas descendentes de 9,0% e 15,0%. 
 
Basicamente a diferença entre as alternativas é a conexão do eixo principal com o 
sistema viário do bairro Fernão Dias. A Figura 2.9-1 apresenta o traçado preliminar e o 
projeto final nessa interseção da Via 710.  
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Versão preliminar (a) e versão final (b) da interseção da Via 710 com a Rua Bolivar 
Fonte: VIURBS (a) e elaboração própria (b) 
 
O alinhamento da Via 710 se desenvolve, em termos gerais, de forma paralela aos trilhos 
do sistema metroviário, ocupando a encosta sul dos maciços circundantes até a 
interseção seguinte com a Avenida José Cândido da Silveira. 
Nessa interconexão, somente o movimento de sentido Av. Cristiano Machado – Sabará 
(Bairro Santa Inês - Rua Marcelino) é previsto ser realizado no mesmo plano das vias 
interceptantes; todos os demais se configuram com parte de uma interseção completa, 
conhecida no meio técnico como cloverleaf.  
 
A Figura 2.9-2 apresenta, de forma comparativa entre o traçado preliminar e a versão final 
do projeto, as alterações realizadas no traçado na interseção da Via 710 com a Avenida 
José Cândido da Silveira. 
 

 
Versão preliminar (a) e versão final (b) da interseção da Via 710 com a Avenida José Cândido da Silveira 
Fonte: VIURBS (a) e elaboração própria (b) 

a b 

a b 

Rua Bolivar 

Rua Bolivar 
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A partir desse entroncamento, a Via 710 foi concebida com pistas independentes, 
operando de forma semelhante como ocorre na atualidade. A Pista direita segue por 
sobre o alinhamento da Rua Gustavo da Silveira e a da esquerda, por sobre a Rua 
Conceição do Pará. Os aspectos mais importantes na adoção desse binário são o 
aproveitamento do sistema viário já existente e a redução da área e custo da 
desapropriação. 
 
Essa solução se estende até os limites da área do Jardim Botânico, próximo à Avenida 
Contagem, ao longo de aproximadamente 900 m a partir do retorno anterior.  As pistas, 
direita e esquerda, voltam a ocupar a mesma plataforma a partir da conexão proposta 
entre as pistas independentes dos dois corredores mencionados, sendo em princípio 
considerada a hipótese de uma interseção semaforizada. A Figura 2.9-3 mostra a 
alternativa preliminar e a versão final do projeto nesse trecho da Via. 
 

 

 
Versão preliminar (a) e versão final (b) do trecho da Via 710 entre a Avenida José Cândido da Silveira e a 
Avenida Contagem 
Fonte: VIURBS (a) e elaboração própria (b) 
 
 
 
 
 

Av. Contagem 

a b 
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QUAIS SÃO AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO QUAIS SÃO AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO QUAIS SÃO AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO QUAIS SÃO AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 
PROJETO?PROJETO?PROJETO?PROJETO?    
 
 
Área de Influência do Meio FísicoÁrea de Influência do Meio FísicoÁrea de Influência do Meio FísicoÁrea de Influência do Meio Físico    
 
 
 
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 
 
Definida pelo perímetro onde se situam as instalações e demais áreas ocupadas pelo 
empreendimento e que sofrem interferência física direta com a implantação das estruturas 
do projeto. Compõe-se de toda a área urbanizável do projeto, suas vias de trânsito, 
rotatórias, elevatórias, pontos de apoio e equipamentos associados ao empreendimento, 
estes especialmente na fase de implantação. 
 
 
ÁREA DE INFLUÊNCIA - AI 
 
Foi considerada como Área de Influência microbacias dos cursos d’água onde se insere o 
empreendimento, tanto a norte na microbacia do ribeirão da Cachoeirinha (Sub bacia do 
córrego da Onça), quanto a sul na micro bacia do córrego Santa Inês (sub bacia do 
ribeirão Arrudas). 
 
A área foi considerada em virtude da possibilidade de sofrer impactos diretos e indiretos 
da implantação e operação do projeto. 
 
Para tanto, considerou-se como importante fator a antropização que este espaço sofreu 
no passado, caracterizado por uma ocupação urbana densa, já consolidada, que há muito 
transformou o espaço rural outrora ali existente. 
 
 
 

Meio Físico 
Conjunto das características 
do ambiente 
(ex. solo, clima, rios). 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS 

 
 

 

32 

Figura de Delimitação das áreas de influência do meio físico. 
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Área de Influência do Meio BióticoÁrea de Influência do Meio BióticoÁrea de Influência do Meio BióticoÁrea de Influência do Meio Biótico 
 
 
 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID 
 
Considerou-se como Área de Influência Direta a própria área urbanizada que se encontra 
ao longo do trecho a ser construído, nas marginais. 
 
 
ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 
 
Considerou-se como Área de Influência Indireta também dentro do perímetro urbano, mas 
de interessante mais relevante, o Horto Florestal da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e o Parque da Matinha, que fica às margens de onde será construída 
parte da Via 710. 
 
 
ÁREA DE ENTORNO - AE 
 
As Áreas de Entorno também foram consideradas como a própria área urbanizada que 
margeia o seguimento onde será implantada a obra em questão. 
 
 
 

Meio Biótico 
Relativo à vegetação e da fauna da região. 
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Figura de Delimitação das áreas de influência do meio biótico. 
 
 
 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS 

 
 

 

35 

Área de Influência do Área de Influência do Área de Influência do Área de Influência do     
Meio SócioMeio SócioMeio SócioMeio Sócio----Econômico Econômico Econômico Econômico     
 
 
 
 
 
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 
 
É a área onde se localiza ou se desenvolve o empreendimento, contextualizado pela 
ocorrência local onde irão ser implantadas as vias de trânsito, alças de apoio, rotatórias e, 
temporariamente (fase de Implantação) se localizam os pátios de obras, banheiros, 
refeitórios, salas de apoio à engenharia entre outros. 
 
Nesse perímetro, os impactos diretos da obra serão sentidos por todos os residentes, 
bem como interferirão no funcionamento da infraestrutura de serviços públicos coletivos, 
como escolas, unidades de saúde, redes de energia elétrica, água potável, telefonia fixa, 
internet via cabo, redes coletoras de esgotos, redes pluviais, rotas do transporte coletivo 
etc. 
 
Abrange também aquelas vias que serão utilizadas por ocasião da instalação da avenida, 
para o desenvolvimento de atividades típicas da obra, como deslocamento de veículos 
para descarte de materiais inservíveis de terraplanagem e entulhos em geral (bota-fora), 
transporte de materiais de boa qualidade (empréstimos de solo, rochas etc.), transporte 
de grandes estruturas, como vigas para pontes e viadutos etc. São, ainda, incluídas nesta 
tipologia aquelas adjacentes a essas vias e adjacentes às jazidas e áreas de descarte. 
 
Por definição e abrangência, a ADA se localiza interna a Área de Influência Direta (AID), 
no âmbito deste trabalho, definida como Área de Entorno. 
 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) OU ÁREA DE ENTORNO (AE) 
 
Foi considerada como AID ou AE aquela que ocorre nas imediações próximas ao 
empreendimento, que poderão sofrer impactos diretos e imediatos em função da 
implantação e operação do projeto. 
 
Para tanto, considerou-se como importante fator a característica predominantemente 
residencial dos bairros adjacentes ao projeto. A ocupação urbana é densa e já 
consolidada, inexistindo marcos de feições naturais, exceto aquele representado pela 
instalação do Jardim Botânico da UFMG, mantido como tal, propositadamente. 
 
As intervenções a serem promovidas na área em decorrência da construção da avenida 
provocarão grandes impactos diretos e imediatos. Contudo, com passar do tempo, serão 
incorporadas ao cotidiano das populações e absorvidas, ressaltando-se seus benefícios. 
 
Neste contexto, delimitou-se AID ou AE um perímetro abrangendo todos os bairros 
atravessados pelo empreendimento, independente da área impactada diretamente. Entre 
os critérios não foi observado o parâmetro distância, tendo em vista que, no contexto 
urbano, a acessibilidade e a disponibilidade de serviços e recursos são fatores mais 
relevantes que o tempo e o deslocamento. 

 
Meio Sócio econômico 

 
Relativo à forma e condições como a 
pessoas de uma região se 
organizam,trabalham, se expressam e são 
atendidas pela municipalidade 
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Figura de Delimitação das áreas de influência do meio sócio-econômico. 
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COMO A ÀREA ENCONTRACOMO A ÀREA ENCONTRACOMO A ÀREA ENCONTRACOMO A ÀREA ENCONTRA----SE ATUALMENTESE ATUALMENTESE ATUALMENTESE ATUALMENTE???? 

 

Síntese do Diagnóstico AmbientalSíntese do Diagnóstico AmbientalSíntese do Diagnóstico AmbientalSíntese do Diagnóstico Ambiental 

    
 
 
 
 

MEIO FÍSICOMEIO FÍSICOMEIO FÍSICOMEIO FÍSICO    

 
 
As características físicas da área de influência em questão dizem respeito à aspectos que 
estão ligados ao empreendimento, que podem ser impactados. 
 
 
Clima e Meteorologia 
 
Clima da região é caracterizado pelo predomínio de temperaturas amenas durante todo o 
ano. A média anual é de 21,1o C, a média das máximas 27,1oC e a média das mínimas de 
16,7°C . O mês de julho é o mais frio com uma temperatura média de 13,1oC e uma 
mínima absoluta registrada de 3,1oC. O inverno é bastante sensível, com temperatura 
média anual em torno de 16 ºC. O regime de chuvas da região, em geral, apresenta verão 
chuvoso e inverno seco.  
 
 
 
Níveis de Ruídos 
 
As obras de construção civil a serem realizadas na fase de implantação da via 710 
poderão aumentar os níveis de ruído local onde se pretende implantá-la. 
 
Por suas características projetadas e pelo local de ocorrência infere-se que será uma via 
bastante movimentada, com geração de ruído medianamente significativa. 
 
Assim, de acordo com o que prevê a Lei 9505/2008, foram realizadas medições dos 
níveis de ruídos ao longo do traçado da Via 710, de forma a se conhecerem os valores 
dos ruídos aos quais a vizinhança está exposta sem a implantação da Via, visando 
subsidiar ocorrências posteriores, uma vez que os resultados obtidos podem ser 
considerados como ruído de fundo. 
 
 

Diagnóstico Ambiental 
É o conhecimento de todos os componentes 
ambientais de uma determinada área (país, 
estado, bacia hidrográfica, município) para a 
caracterização da sua qualidade ambiental. 
Portanto, elaborar um diagnóstico ambiental é 
interpretar a situação ambiental problemática 
dessa área, a partir da interação e da dinâmica de 
seus componentes, quer relacionados aos 
elementos físicos e biológicos, quer aos fatores 
socioculturais.  

Ruídos já 
existentes 
no local  
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Os pontos onde foram feitas as medições foram escolhidos considerando o local onde 
ocorrerão modificações mais significativas que poderão elevar os níveis de ruído do local. 
 
Os pontos onde foram realizadas as medição de ruído estão dispostos na figura da 
próxima página. 
 
 
Resultados Obtidos nas Análises 
 
Comparando os resultados de ruído de fundo obtidos em cada ponto de medição com o 
limite de 70 dB(A) para o período diurno, estabelecido pela legislação, todos os resultados 
obtidos, através do cálculo do ruído equivalente são inferiores a este limite, atendendo à 
legislação ambiental municipal. 
 
No entanto, no período vespertino, nos Pontos 09 e 11 – Rua Conceição do Pará, próximo 
à floricultura e Rua Itaituba, próximo à linha férrea – observa-se que o resultado obtido 
para o ruído de fundo ficou superior ao limite estabelecido pela legislação em 3,6 dB(A) e 
6,9 dB(A), respectivamente, estando em desacordo com o que preconiza a legislação 
municipal em referência, que fixa em 60 dB(A) o valor máximo permitido para o período. 
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Figura apresentando pontos de medição de ruído. 
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Caracterização Geológica e Geomorfológica da Área de Influência 
 
 

Complexo Belo Horizonte 
 
O Complexo Belo Horizonte é constituído predominantemente por gnaisses cinzentos. 
 
Os gnaisses são bandados de cor cinza, granulação fina a grossa, com bandamento 
composicional definido por alternâncias de bandas milimétricas a centimétricas de cor 
clara, quartzo - feldspáticas, e bandas finas, escuras, ricas em biotita e/ou anfibólio.  
 
Via de regra, localmente estas rochas apresentam-se recobertas por manto de 
intemperismo silto-argiloso de coloração rosa claro a avermelhado, como pode ser 
verificado na área em estudo, onde não se encontrou rocha sã.  
 
 
Geomorfologia 
 
A área se apresenta conformada sobre o espesso manto de intemperismo resultante do 
avançado estado intempérico dos gnaisses que lhes são sotopostos, conformando um 
relevo colinoso e topo de encostas relativamente plano. 
 
No relevo predominam as colinas de topo plano com encostas côncavas-convexas 
voltadas a norte e sul com cotas variando desde 810 próximo ao ribeirão Arrudas 
chegando a valores próximos a 850 metros junto ao espigão na Av. José Cândido da 
Silveira, para então decair novamente a valores de 785m junto a Avenida Cristiano 
Machado nas proximidades do Minas Shopping. 
 
A feição que melhor se destaca na paisagem de forma geral é o espigão acima relatado, o 
qual, inclusive, é o divisor das águas superficiais das drenagens locais, com a microbacia 
do ribeirão da Onça a norte e microbacia do córrego Santa Inês a Sul, este afluente direto 
do ribeirão Arrudas. O espigão apresenta direção aproximada NE-SW, apresentando 
localmente encostas com declividades relativamente maiores que as demais porções das 
encostas.  
 
As encostas voltadas para norte e sul apresentam-se ligeiramente côncavas e interligam 
as porções convexas próximas aos pontos iniciais do traçado da VIA710, onde 
apresentam vales amplos, especialmente como o que ocorre na porção do ribeirão da 
Cachoeirinha além do Minas Shopping. 
 
Feições ativas de processos de transporte de massa, tais como deslizamento e queda de 
blocos, bem como erosões profundas e assoreamento não foram verificados. 
 
Porém, há que se relatar o fator de erodibilidade que se pode instalar, quando de obras 
de corte e aterro, em perfis de solo espesso em locais de alta declividade, em função da 
possibilidade de instalações de processos erosivos em sulco, devido a concentração de 
eventos pluviométricos. 
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RECURSOS HÍDRICOS RECURSOS HÍDRICOS RECURSOS HÍDRICOS RECURSOS HÍDRICOS     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
HIDROGRAFIAHIDROGRAFIAHIDROGRAFIAHIDROGRAFIA    
 
O empreendimento ocorre em duas sub-bacias distintas, a microbacia do córrego Santa 
Inês (junto a confluência com o córrego Itaituba) e na sub-bacia do ribeirão da 
Cachoeirinha.  
 
Iniciando a contextualização pela microbacia do córrego Santa Inês junto a sua 
confluência com o córrego Itaituba, esta ocorre desde próximo ao divisor de drenagem até 
bastante próximo ao seu deságüe no ribeirão Arrudas, do qual é afluente direto. 
Apresenta um talvegue bastante pronunciado, com disposição norte-sul e fluência de 
norte para sul. Em sua porção intermediária, nas proximidades do Museu de História 
Natural, recebe afluência de uma pequena drenagem sem nome, disposta NW-SE. 
 
Deste ponto a jusante, a drenagem encontra-se canalizada voltando a estar a céu aberto 
desde o entroncamento das ruas Gomes Pereira e Carlos Maciel até as proximidades do 
entrocamento da rua Pirassununga com a Av. Souza Aguiar.Neste trecho o corpo d’água 
apresenta um canal aberto em seção retangular, com pedras arrumadas. Considerando o 
trecho canalizado, este apresenta direção disposta segundo a direção NW-SE, com vetor 
para SE. Após este trecho, o corpo d’água volta a desenvolver-se canalizado até sua 
afluência no ribeirão Arrudas, a qual é feita conjuntamente com o córrego Itaituba, 
disposto segundo a direção NE-SW.  
 
Cabe ressaltar que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, após análise preliminar do 
projeto, solicitou que no trecho entre a intercessão com a Av. dos Andradas e Rua Carlos 
Maciel fosse mantida aberta a canalização do Córrego Santa Inês, cujo arranjo de pedras 
deve ser preservado como referência histórica de Belo Horizonte, uma vez que se trata de 
obra antiga. Também no trecho de intercessão com a Av. dos Andradas foi solicitado que 
se mantenha o Córrego em leito natural. 
 
O segundo conjunto de drenagem faz parte da sub-bacia do ribeirão da Onça, 
desenvolvida localmente em dois trechos distintos do córrego da Cachoeirinha. 
 
Além do divisor de drenagens entre as bacias acima relatadas, o traçado do 
empreendimento ocorre em uma pequena drenagem sem nome (Córrego da Avenida 
Sanitária, segundo PMS – PBH, 2008) disposta segunda a direção NW-SE até as 
proximidades do Minas Shopping, quando aflui ao córrego da Cachoeirinha.  
 

Recursos Hídricos 
São as águas superficiais ou subterrâneas 
(rios,lagos,mares,aqüíferos) disponíveis para 
qualquer tipo de uso numa  determinada região 
ou bacia. 
 

Bacia hidrográfica é área na qual ocorre a captação de 
água (drenagem) para um rio principal e seus afluentes 
devido às suas características geográficas e topográficas. 
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Próximo ao Minas Shopping, o ribeirão da Cachoeirinha apresenta-se disposto segundo a 
direção ENE-WSW com direção de escoamento para ENE, estando canalizado, porém, 
ocorrendo a céu aberto. Na proximidade com o empreendimento, este altera seu regime 
de escoamento, estando então canalizado e fechado, porém, o traçado antigo indica uma 
inflexão para NNE até receber em sua margem direita a drenagem sem nome acima 
referida (Córrego da Avenida Sanitária, segundo PMS – PBH, 2008). Passam então, em 
escoamento canalizado subterrâneo. A disposição inicial apontava uma direção de 
existência NW-SE até sua confluência com o ribeirão da Pampulha de direção grosseira 
NW e WNW, passando então a receber o nome de ribeirão da Onça, de direção NE. 
 
Recorrendo ao âmbito municipal do Plano Municipal de Saneamento – PMS (PBH, 2008), 
observou-se que o estudo apresenta 02 pontos distintos de manchas de inundação, a 
saber: (1) confluência do córrego Santa Inês com o córrego Itaituba (sub-bacia do ribeirão 
Arrudas) e (2) córrego da Av. Sanitária próximo ao Minas Shopping. Em ambos os pontos, 
PBH (2008) classifica o Risco de Inundação dos pontos relatados como Normal. 
 
 
HIDROGEOLOGIAHIDROGEOLOGIAHIDROGEOLOGIAHIDROGEOLOGIA    
 
A área de influência do projeto da VIA 710 apresenta um aquífero que ocorre nas rochas 
do embasamento que constituem o chamado Complexo Belo Horizonte e solos derivados 
das rochas que o compõem, caracterizando um aqüífero fraturado e livre. 
 
O modelo hidrogeológico para a região em estudo pode ser considerado como do tipo 
livre, constituído na sua parte superior por materiais inconsistentes do manto de 
decomposição das rochas gnáissicas ou por material alúvio-coluvionar depositado sobre 
este manto ou mesmo sobre rocha sã e na parte inferior por rochas fraturadas. Tem-se 
um aqüífero granular poroso superior e um fissurado sotoposto, em comunicação 
hidráulica íntima, constituindo um só sistema aqüífero. Estima-se a profundidade da água 
no lençol freático entre 6 a 10 metros. 
 
A recarga deste aqüífero é realizada exclusivamente por infiltração de águas superficiais, 
em zonas de recarga preferencial (topos e porções medianas das encostas), ou em todas 
as partes das sub-bacias (percolação de águas fluviais), localizadas nas partes onde o 
terreno apresenta topografia mais baixa, tornando o aqüífero nestes locais altamente 
vulnerável à poluição, devido ao fato do lençol freático, estar, de modo geral, mais raso, 
sendo o poder de autodepuração do solo menor e conseqüentemente a neutralização 
natural dos poluentes menor. 
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Figura da Rede hidrográfica na área do empreendimento e entorno 
 
A3  
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QUALIDADE DAS ÁGUAS 
 
Visando a caracterização da qualidade das águas dos cursos d’agua no local do 
empreendimento, foi realizada a coleta de água no córrego Santa Inês, por se tratar do 
único curso d’água existente a céu aberto que ocorre na área diretamente afetada. 
Ressalta que este curso d’água recebe lançamentos do esgotamento local. 
 
 
Caracterização da qualidade das águas do córrego Santa Inês 
 
Não tendo dados no levantamento inicial onde possibilitasse a classificação e o 
enquadramento oficial do córrego Santa Inês para avaliar a qualidade das águas foi 
coletada uma amostra para análise e determinação dos parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos e os resultados comparados aos padrões definidos pela legislação, para 
classe 02 de acordo com a DNC01/08 do COPAM-CERH. 
 
O ponto de coleta no córrego Santa Inês localiza-se nas imediações do entroncamento 
das ruas Gomes Pereira e Carlos Maciel até a proximidade do entroncamento da Rua 
Pirassununga com a Av. Souza Aguiar. 
 
A figura apresentada anteriormente mostra a localização do ponto de coleta. 
 
Em que pese a precariedade de dados, em uma única campanha, considera-se através 
da análise dos resultados, que nas águas do Córrego Santa Inês não há contaminação 
por tóxicos, pois não foram detectados arsênio, cádmio, chumbo, cianetos, cobre e cromo 
e não foram verificados lançamentos de solventes como etilbenzeno, tolueno e xileno. 
 
Embora os resultados tenham sido comparados com o enquadramento de águas da 
classe 2, as águas apresentaram elevada demanda biológica de oxigênio (DBO = 
54,3mg/L), o que caracteriza lançamentos de carga orgânica e confirma a ação 
fortemente antrópica local com descargas de esgotamento sanitário. 
 
Além das observações de campo, a confirmação de lançamentos de esgotamento 
doméstico se dá também pelo valor de coliformes fecais encontrados (8574 
colônias/100mL), sendo 8,5 vezes maior do que o limite permitido para corpos d’água 
classe 2. 
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MEIO MEIO MEIO MEIO BIÓTICOBIÓTICOBIÓTICOBIÓTICO    
 
 
 
FLORAFLORAFLORAFLORA    
 
 
 
 
 
 
As espécies de flora encontradas na área onde o empreendimento será implantado foram 
listadas por trechos definido nos quadros apresentados a seguir. Foi apresentado o nome 
vulgar das espécies.  
 
 

1º Trecho – localizado entre Av. Bernardo Vasconcelos (Bairro Palmares)/ Av. 
Cristiano Machado 

Palmeira Quaresmeira roxa 
Ipê Figueira 

Flamboyant Saboeiro 
Paineira  

 
 
 

Flora 
Refere-se ás plantas 

 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS 

 
 

 

46 

 

 
 
 

 

  
Árvores localizadas dentro do traçado da Via 710 localizados no bairro Palmares 
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2º Trecho – localizado na Av. Cristiano Machado/ Rua prof. Amaro Xisto 
de Queiroz / Rua Urutu  

Ipê Pata-de-vaca Açoita-cavalo 
Oití Escumilha africana Figueira 

Castanheira Resedá  
 
 

 

 
 
 

 

Árvores localizadas dentro do traçado da Via 710. 
(A) Região da rua Urutu 

(B) Rua Bolivar. 
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3º Trecho – localizado na Rua Prof. Amaro Xisto de Queiroz/ Av. José Cândido 
da Silveira  

Mangueira Jacarandá 
Escumilha 
africana Figueira 

Ameixa-
amarela 

Palmeira Castanheira Resedá Goiabeira 
Camboatá-
vermelho 

Ipê Pau-ferro Paineira Eucalipito 
Mamica-de-

cadela 

Tulipeira Sibipiruna 
Quaresmeira 

roxa 
Pata-de-

vaca  
 

 

Árvores localizadas dentro do traçado da Via 710 
(A) árvores na Rua Prof. Amaro Xisto de Queiroz (Bairro União) 

(B), (C) e (D) Av. José Cândido da Silveira (Bairro Cidade Nova).  
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4º Trecho – localizado na Rua Gustavo da Silveira/ Rua Conceição do Pará  

Araticum Oiti Jequitibá Alfeneiro 
Schefflera Castanheira Resedá Pinheiro 

Ipê Flamboyant Figueira  
Tulipeira Pata-de-vaca Goiabeira  

 
 

  

         

 
 

 

Árvores localizadas dentro do traçado da Via 710 
(A) canteiro central entre as ruas Conceição do Pará e Gustavo da Silveira 

(B) vista de árvores na rua Conceição do Pará e no canteiro central 
(C) seqüência de árvores na rua Conceição do Pará 

(D) árvores na região da estação do metro José Cândido Silveira 
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5º Trecho – localizado na Rua Gustavo da Silveira/ Rua Conceição do 
Pará  

Palmeira Resedá Alfeneiro 

Caqui 
Quaresmeira 

roxa Pinheiro 
Flamboyant Mogno Ameixa-amarela 

Pata-de-vaca Figueira Álamo 
 

A árvore de nome vulgar Mogno é protegida por lei. 
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Árvores localizadas dentro do traçado da Via 710 
(A), (B) e (C) mostram árvores na rua Conceição do Pará 

(D), (E) e (F) árvores na rua Gustavo da Silveira. 
A foto (D) e o lado esquerdo da foto (F) exibem parte do horto florestal da Universidade Federal de Minas 

Gerais. 
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6º Trecho -  localizado na Av. Itaituba/ Av. dos Andradas  

Buriti Resedá 
Flamboyant Figueira 

Pata-de-vaca Pau-doce 
Abacateiro Ameixa-amarela 

 

  

 

 
Árvores localizadas dentro do traçado da Via l 710. Av. Itaituba/Rua Crockatt de Sá/ Rua Pirassununga. 
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MASTOFAUNMASTOFAUNMASTOFAUNMASTOFAUNAAAA    
 
 
 
 
 
 
 
Foi registrado baixo número de espécies na AID, AII e AE, o que pode ser explicado pelo 
fato do empreendimento em questão situar-se em área urbanizada e, portanto haver uma 
capacidade suporte menor em relação a ambientes naturais. Outro fator limitante à 
presença de animais, principalmente de médio e grande porte é a área de vida que 
animais maiores necessitam. Quanto maior é o tamanho corpóreo de um animal maior é 
sua área de vida. 
 
Lista de ruas visitadas em que foram feitas entrevistas e / ou avistamentos da mastofauna local. 

Rua visitada Mastofauna presente 
Av. Bernardo Vasconcelos cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Av. Pedro Serafim Ferreira cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Urutu cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Nair cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Bolivar cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua 3 Bicas cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Prof. Amaro Xisto de Queiroz cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Artur de Sá cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Av. José Cândido da Silveira cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Moeda cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Conceição do Pará cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Gustavo da Silveira cachorro, cutia, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Conceição do Pará cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Gustavo da Silveira cachorro, cutia, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Contagem cachorro, cutia, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Rua Gomes Pereira cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Av. Itaituba cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego 

Av. dos Andradas cachorro, gambá, gato, rato, mico,  morcego  
 
A seguir apresentam-se as fotos ilustrativas dos mamíferos encontrados na área de 
estudo da Via 710. 

Mastofauna 
Refere-se a mamíferos 
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a) cachorro doméstico 

 
b) cutia 

 

  
c) gambá 

 
d) gato doméstico 

 

  
e) morcego 

 
f) mico estrela 

 

 
g) rato 
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ICTIOFAUNA ICTIOFAUNA ICTIOFAUNA ICTIOFAUNA     

 
 
 
Não foram encontrados representantes da ictiofauna na área em estudo, uma vez que o 
único trecho que apresentou corpo d’água (recebe esgoto) foi um pequeno trecho na Rua 
Carlos Maciel (Foto abaixo), com cerca de 100 metros de extensão, no qual, por meio de 
entrevistas aos moradores locais, contatou-se que não há a presença de peixes. Trata-se 
do Córrego Santa Inês. 
 

 
 

Ictiofauna 
Refere-se a peixes 

Vista do corpo 
d’água (Córrego 
Santa Inês) 
presente no trecho 
da Via 710, próximo 
à rua Carlos Maciel, 
sentido da rua 
Itaituba.  
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AVIFAUNA  AVIFAUNA  AVIFAUNA  AVIFAUNA   

 
 
 
Foram registradas vinte e cinco (25) espécies de aves, distribuídas em dezoito (18) 
famílias. Apresenta-se abaixo os nomes populares das espécies encontradas e a 
freqüência em que as mesmas foram encontradas no local. Aves como: saracura, coruja, 
maritaca e pica-pau foram identificadas com base no relato de moradores da região. 
 

Raras (R) as espécies apenas relatadas; pouco freqüentes (PF) as observadas em apenas 
um dos trechos; freqüentes (F) em dois a três trechos e muito freqüentes (MF) as presentes 
em 4 ou mais trechos. 
Obs: Os trechos aqui referidos são os mesmos apresentados para a flora. 

 
 
A avifauna listada demonstra ser homogênea, com pássaros adaptados à convivência 
com o homem e com as infraestruturas e hábitos urbanos. 

 
 

Tabela de Aves encontradas na Área do Projeto 

NOME POPULAR FREQUÊNCIA NOME POPULAR FREQUÊNCIA 

Beija-flor F Seriema R 

Urubu PF Alma-de-gato F 

Quero-quero PF Anu preto R 

Pombo MF Gavião carijó R 

Rolinha MF Carcará R 

Cambacica PF Pardal MF 

Tiziu PF Trinca-ferro R 

Bico-de-lacre PF Corruíra PF 

João-de-barro PF Suiriri F 

Andorinha-pequena-de-
casa 

MF Neinei PF 

Bem-te-vi MF Tucano R 

Lavadeira mascarada PF   

Avifauna 
Refere-se ás aves 
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HERPETOFAUNAHERPETOFAUNAHERPETOFAUNAHERPETOFAUNA    

 
 
 
Foram registradas 4 espécies, sendo 2 por entrevista, uma espécie de réptil e uma de 
anfíbio. Sendo as 2 únicas espécies encontradas por procura ativa de répteis de 2 
famílias de lagartos diferentes. 
 

Tipo de registro e dados das espécies 
 

Espécies AE ED CA BI IN Modo de registros 

Anfíbios 
Família Caeciliidae 

Siphonops sp    X   Entr 

Répteis 

Lagartos 
Família Tropiduridae 

Tropidurus torquatus (Wied 1820)    X  Vis 
Família Gekkonidae 

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)
    X  Vis 

Família Amphisbaenidae 

Amphisbaenia SP   X   Entr 
 
Legendas: 
AE – Espécies ameaçada de extinção 
ED – Espécies endêmicas e/ou dependentes de um ecossistema específico 
CA – Espécies carentes de dados científicos 
BI – Espécies bioindicadoras ambientais 
IN – Espécies Invasoras  
Modo de registro -Entr – Entrevista Vis – Visualização 
 

 
Este estudo demonstrou a baixa riqueza de espécies que compõe a herpetofauna, devido 
ao fato do empreendimento estar em uma área urbana já bastante modificada. 
 
As espécies encontradas possuem hábitos generalistas e se adaptam facilmente à 
ambientes modificados pela ação humana. 

Hepertofauna 
Refere-se a anfíbios 

(ex:sapos,calangos etc.. 
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MEIO ANTRÓPICOMEIO ANTRÓPICOMEIO ANTRÓPICOMEIO ANTRÓPICO    

 
 
 
 
 
 
A área de influência direta ou área de entorno da Via 710 está totalmente inserida no 
perímetro urbano de Belo Horizonte. A área constitui-se em um núcleo residencial, 
ocupada por uma população de classe média e média baixa. Os bairros mais próximos do 
traçado preliminar da Via 710 são Boa Vista, Santa Inês, Horto, Instituto Agronômico, 
Dom Joaquim, São Geraldo, Fernão Dias e União. Outros bairros mais afastados da área 
do projeto da avenida possuem famílias com renda nominal mais elevada, como 
Palmares, Cidade Nova, Floresta, entre outros. 
 
Para caracterizar a população e os comerciantes do local foram realizadas 333 
entrevistas domiciliares e 47 entrevistas nos estabelecimentos. 
 
A população local pode ser descrita como adulta e o número de jovens (0 a 14 anos) é 
equivalente ao número de idoso (60 anos ou +). É correto afirmar ainda que, 
comparativamente, está melhor preparada e qualificada para o mercado de trabalho que 
aquela de outros bairros da capital, embora uma parcela significativa dos entrevistados 
tenha concluído apenas os primeiros anos escolares. Esse dado está associado ao fato 
de a maior parte dos bairros visitados por ocasião da entrevista ter sido ocupado há pelo 
menos quarenta anos atrás, por uma população com pouca escolarização e que se 
dedicava a atividades profissionais pouco especializadas. 
 
O comércio local está direcionado para a satisfação das necessidades imediatas não 
especializadas da comunidade e os estabelecimentos comerciais polarizam apenas a 
população residente em seu entorno imediato. 
 
Registram-se estabelecimentos dos seguintes ramos de atividades: autopeças, 
borracharia, lava-jatos, funilaria e mecânica de automóveis. Construção civil, madeireira e 
comércio de rochas ornamentais. Manutenção de eletrodomésticos e refrigeração, 
serralherias e tornearia mecânica. Padarias, salões de beleza, sapataria, papelaria, 
brinquedos e presentes não especializados. Casas lotéricas, lojas de tintas e uma 
indústria gráfica. 
 
Os produtos especializados, via de regra, são buscados em centros comerciais mais 
especializados, como o Minas Shopping e o hipercentro da capital. 
 
Infraestrutura 
 
Como uma área urbana consolidada, cuja ocupação remonta ao início da década de 
1970, os bairros situados no entorno da Via 710 contam com infraestrutura e fornecimento 
regular de todos os serviços básicos: água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, 
internet, redes de esgoto, transporte coletivo etc. 
 

Meio Antrópico ou Meio Sócio – 
econômico  
 
Relativo à forma e condições como as 
pessoas organizam, trabalham, se 
expressam, e são atendidas pela 
municipalidade. 
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Meio Socioeconômico 
 
Padrões de Ocupação do espaço na área de entorno da Via 710 
 
Em vista da ocupação relativamente antiga da área de entorno do empreendimento, pode-
se descrever alguns padrões gerais de uso do solo na área. 
 
Inicialmente, destaca-se a presença do Jardim Botânico da UFMG, que se tornou uma 
ilha de vegetação exuberante, rara, no contexto urbano da capital e metropolitano. 
 
Os bairros Santa Inês, Fernão Dias, Instituto Agronômico possuem um padrão de 
ocupação regular, baseado em residências unifamiliares, via de regra com apenas um 
pavimento, embora haja uma tendência à verticalização da área. 
 
Nos bairros Cidade Nova e Palmares, por sua vez, as residências são 
predominantemente verticalizadas, em edificações multifamiliares com números variados 
de unidades. 
 
Por fim, nos bairros União e Dom Joaquim observa-se uma ocupação desordenada do 
solo urbano, marcado pela auto-construção e irregularidade do sistema viário interno. 
 
Aspectos Demográficos 
 
Para este EIA/RIMA foram considerados jovens os indivíduos com idade de 0 a 14 anos; 
são adultos aqueles com idades entre 15 e 59 anos e idosos aqueles com 60 anos ou 
mais. 
 
A distribuição por idade da população residente nos bairros Boa Vista, Santa Inês, Fernão 
Dias, Dom Joaquim, Instituto Agronômico, Horto, São Geraldo e União foi elaborada a 
partir das entrevistas e mostra que o número de crianças e jovens (0 a 14 anos) é 
proporcionalmente igual ao número de idosos (60 ou + anos); os jovens somam (15 a 24 
anos) 16,6% e os idosos (60 ou +) 15,0%. Já a população em idade produtiva (população 
economicamente ativa), cuja idade está entre 15 a 64 anos, perfaz 71,6% do total. É 
relevante o fato de mais de um terço da população (31%) possuir entre 20 a 39 anos. 
 
Educação e renda 
 
Constata-se que as funções que exigem um nível elementar de educação são as que 
ocupam efetivamente maior parcela da população diretamente atingida pelo projeto. Em 
seguida surgem, as atividades que exigem nível de qualificação nível fundamental, médio 
e superior. 
 
No detalhamento das ocupações, com vistas a uma melhor caracterização da renda e do 
sustento familiar, observa-se que os aposentados somam apenas 8%, indicando que a 
maior parte da população local se encontra em idade ativa. 
 
O número de crianças e adolescentes, menores de 15 anos, passa dos 12,7% da 
população residente no bairro, evidenciando a estabilidade no comportamento 
reprodutivo, seguindo tendência nacional e estadual. 
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Quando se detalha a idade apenas para o chefe do domicílio, observa-se que um 
percentual expressivo apresenta alguma dependência do poder público para sobreviver.  
 
Em mais de 40% dos domicílios os responsáveis recebem algum tipo de benefício 
público, como pode ser observado na tabela abaixo. Um número expressivo de domicílios 
(> 1/5) abriga idosos já aposentados. Além disso, quase 40% dos domicílios são 
beneficiados com alguma opção de benefícios públicos. 
 
Há na área de entorno 7 (sete) escolas de ensinos infantil, fundamental e médio, mantidas 
pelo poder público (municipal e estadual), além de outras privadas. Essas escolas 
funcionam, conforme a demanda, em 2 ou 3 turnos, oferecendo desde a alfabetização até 
Educação de Jovens e Adultos. 
 
Estrutura do Setor de Saúde 
 
Os bairros situados na área de entorno possuem contam com 5 (cinco) centros de saúde, 
mantidos pelo município de Belo Horizonte e oferecem atendimento de 31 médicos em 
diversas especialidades, como Clínica de Apoio, Clínica Geral, Ginecologia, PSF, 
Pediatria, Homeopatia, Acupuntura, Psicologia, Psiquiatria, Enfermagem, Zoonoses. 
 
Transportes 
 
O meio de transporte mais utilizado pela população residente nos bairros Boa Vista, Santa 
Inês, Fernão Dias, Dom Joaquim, Instituto Agronômico, Horto, São Geraldo e União e seu 
entorno é o coletivo (47,7%). Em segundo lugar, o automóvel próprio aparece com 30% 
do total. Em terceiro lugar surge uma conjugação de meios de transporte, com uma 
participação bastante tímida das motocicletas. Os bairros são atendidos por linhas do 
transporte coletivo que o interligam aos bairros vizinhos, a Sabará e Santa Luzia, bem 
como ao Centro de Belo Horizonte. 
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IMPACTOS, MEDIDAS, PLANOS E PROGRAMAS IMPACTOS, MEDIDAS, PLANOS E PROGRAMAS IMPACTOS, MEDIDAS, PLANOS E PROGRAMAS IMPACTOS, MEDIDAS, PLANOS E PROGRAMAS 
AMBIENTAISAMBIENTAISAMBIENTAISAMBIENTAIS    

 
IMPACTOS AMBIENTAISIMPACTOS AMBIENTAISIMPACTOS AMBIENTAISIMPACTOS AMBIENTAIS    
 
 
 
 
 
O levantamento dos impactos ambientais irá identificar e analisar os efeitos ambientais 
potenciais – positivos e negativos – do empreendimento sobre a área diretamente 
afetada, assim como na área de influência. 
 
A identificação e a avaliação dos impactos ambientais foi realizada integrando-se os 
aspectos que interferem em cada fator do meio físico, biótico e socioeconômico. Os 
objetivos da avaliação de impactos é assegurar que as considerações ambientais sejam 
explicitamente tratadas e incorporadas ao processo decisório, além de antecipar, evitar, 
minimizar ou compensar os efeitos negativos relevantes biofísicos, sociais e outros. 
 
Após a identificação e avaliação dos impactos, são propostas Medidas que têm como 
objetivo prevenir, reduzir, controlar ou mitigar os impactos no local de implantação do 
empreendimento. As medidas são uma importante ferramenta da gestão do meio 
ambiente. Quando aplicadas, interferem na avaliação das reais alterações a serem 
observadas na área de influência da atividade, podendo reduzir a conseqüência dos 
impactos ambientais identificados. 
 
 
 

Impacto Ambiental 
Qualquer alteração no ambiente 
causada pelas atividades de 
um empreendimento. 
Exemplo: geração de empregos 
devido a oferta de mão-de-obra 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAISAVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAISAVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAISAVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS    
 
 
A apresenta-se a seguir os critérios de identificação na avaliação dos impactos no meio 
físico/biótico/antrópico a serem gerados pela implantação e operação do empreendimento 
 
Reflexo sobre o ambiente Avalia-se se o impacto tem reflexos positivos ou negativos sobre o ambiente, ou 

mesmo, se ele é de difícil qualificação, ou seja, apresenta divergência quanto ao 
seu reflexo global, ou não é passível de análise antes de sua ocorrência efetiva, o 
que torna difícil seu enquadramento nos grupos citados. 

Magnitude Diz respeito à intensidade do impacto, ou seja, à sua capacidade de alterar o 
ambiente, podendo ser classificada como alta, média, ou baixa magnitude, de 
acordo com o grau de comprometimento da qualidade que o impacto impõe. 

Significância Indica a importância do impacto no contexto da análise. É classificada como alta, 
média ou baixa. 

Forma Indica se o impacto ambiental é direto ou indireto, da seguinte maneira: impacto 
direto - resultante de uma simples relação de causa e efeito; impacto indireto - 
resultante de uma reação secundária em relação à ação, ou quando é parte de 
uma cadeia de reações. 

Prazo de ocorrência Impacto (CURTO PRAZO) – quando o impacto (efeito) ocorre no mesmo momento 
em que se dá a atividade transformadora (causa); impacto de médio prazo – 
quando o impacto ambiental (efeito) ocorre em médio prazo, a partir do momento 
em que se dá a atividade transformadora (causa); impacto de longo prazo – 
quando o impacto ambiental (efeito) ocorre em longo prazo, a partir do momento 
em que se dá a atividade transformadora (causa). 

Constância/duração Indica se o impacto ambiental em questão é temporário, permanente ou cíclico, da 
seguinte forma: impacto temporário - quando o efeito (impacto ambiental) tem 
duração determinada; impacto permanente - quando, uma vez executada a 
atividade transformadora, o efeito não cessa de se manifestar num horizonte 
temporal conhecido; impacto cíclico – quando o efeito se manifesta em intervalos 
de tempo determinados. 
 

Abrangência Este parâmetro indica se o impacto ambiental é local, regional ou estratégico, 
segundo as seguintes definições: impacto local - quando a ação afeta apenas o 
próprio sítio e suas imediações; impacto regional - quando o impacto se faz sentir 
além das imediações do sítio onde se dá a ação; impacto estratégico - quando o 
componente ambiental afetado tem relevante interesse coletivo ou nacional. 

Reversibilidade Indica se o impacto ambiental em questão é reversível ou irreversível, seguindo as 
seguintes definições: impacto reversível - quando o fator ou parâmetro ambiental 
afetado, cessada a ação, retorna às suas condições originais; impacto irreversível 
- quando, uma vez ocorrida a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado não 
retorna às suas condições originais em um prazo previsível. 
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Impactos Negativos 
 
Impacto1- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

Magnitude Significância Forma 
 

Prazo de 
ocorrência 

Alta Alta Direto Curto-prazo 

Duração Abrangência Reversibilidade  

 
Criação de expectativas na 
população 
Exposição da população a expectativas 
e crises de ansiedade decorrentes de 
discussões demoradas e sucessivos 
contatos, reuniões, divulgação de 
informações parciais sobre o Projeto da 
Via 710, situações essas naturais 
durante o processo de concepção, 
desenvolvimento e licenciamento 
ambiental de um projeto de renovação 
urbana desta envergadura. 

Cíclico Local Reversível  

 
 

Medida MMedida MMedida MMedida Mitigadora: itigadora: itigadora: itigadora: Impacto1 

    
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – VIA 710 
A implantação da Via 710 deverá ser precedida de um Programa de Comunicação Social, 
cujo propósito será informar a comunidade e população usuária do entorno da área sobre 
a natureza e cronograma dos projetos, das discussões políticas e da obra e disponibilizar 
aos interessados, institucionais ou não, dados e informações, porventura, solicitados, de 
forma clara e objetiva. 
 
 
Impacto 2- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Média Média Direto Médio prazo 

Duração Abrangência Reversibilidade  

Geração de efluentes sanitários no 
canteiro de obras 
Durante a fase de obras haverá a 
mobilização de grande número de 
funcionários nas diversas atividades 
inerentes à implantação da avenida, o 
que acarretará na geração de efluentes 
sanitários. 
 

Temporário Local Reversível.  

 
Medida Mitigadora- Impacto 2: 
PROJETO DE GERENCIAMENTO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS DO CANTEIRO DE 
OBRAS 
Essa medida tem por objetivo orientar e disciplinar o gerenciamento, coleta e a destinação 
de resíduos sanitários nos canteiros de obra. 
 
Os canteiros de obra deverão ser equipados com banheiros químicos, através da 
contratação de serviços especializados fornecidos por empresa devidamente licenciada. 

Medida Mitigadora 
Ação que tem como 
objetivo reduzir os efeitos 
de um impacto negativo 
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Impacto 3- Negativo 
 

Avaliação do Impacto  

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Média 
 

Média Direto Médio 
prazo 

Duração Abrangência Reversibilidade  

Geração de resíduos sólidos 
provenientes da construção civil 
Os resíduos sólidos que serão 
gerados durante obras de 
construção civil são constituídos 
basicamente por material de limpeza 
das áreas de intervenção, material 
excedente de corte e aterro, 
entulhos e rejeitos das obras, 
incluindo papel, plástico, madeira e 
resíduos comuns das atividades 
humanas e resíduos sólidos 
contendo óleos e graxas 

Temporário Regional Reversível.  

 
Medida Mitigadora - Impacto 3: 
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
O objetivo é implementar um programa de gestão baseado no estabelecimento de 
medidas operacionais de manuseio, acondicionamento, armazenamento temporário e 
destinação final. 
 
Como premissa básica, todos os resíduos serão coletados nas fontes de geração e 
separados em recicláveis e não recicláveis, levando-se em consideração a infra-estrutura 
existente no município de Belo Horizonte. 
 

Impacto 4 - Negativo 
 

Avaliação do Impacto  

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrênci
a 

Média Média Direto Curto  
Prazo 

Duração Abrangência Reversibilidade  

Geração de bota-foras 
A geração de material de bota-fora 
ocorrerá devido à movimentação de 
terra para execução dos aterros e 
cortes necessários à obra. 
 

Temporário Local Reversível.  

 
Medida Mitigadora- Impacto 4: 
 
PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
Deverá ser elaborado no âmbito do Plano de Controle Ambiental- PCA, na fase da 
Licença de Instalação, de acordo com o preconizado pela DN nº 08/92 do COMAM. 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS 

 
 

 

65 

 

Impacto 5-Negativo 
 

Avaliação do Impacto  

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrênci
a 

Alta  Alta Direto Curto  
prazo 

Duração Abrangência Reversibilida
de 

 

Desapropriação e remoção 
compulsória da população 
Está previsto o alargamento de 
algumas vias, afetando 
domicílios e também 
estabelecimentos econômicos. A 
desapropriação e a remoção 
criam expectativas e ansiedade 
na população afetada no 
momento da avaliação, 
negociação, indenização e forma 
de pagamento dos imóveis.  
Estima-se que haverá 359 
remoções de edificações entre 
casas, barracos, galpões e lojas,  

Permanente Local Irreversível.  

 
Medida Mitigadora- Impacto 5: 
PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL (PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO E 
REMOÇÃO) 
 
O Projeto Técnico de Trabalho Social é o documento responsável pelas orientações 
relativas à selagem dos imóveis, a fim de proceder à elaboração do laudo de avaliação e 
ao cadastro das famílias a serem desapropriadas e removidas. Esse programa deverá 
disponibilizar de forma clara e objetiva todas as informações necessárias aos 
esclarecimentos dos proprietários e residentes de imóveis objetos de desapropriação 
 
 
 
 
 
Impacto 6- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Alta 
 

Alta Direto Curto/Long
o prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Aumento significativo na intensidade 
de trânsito e tráfego nas áreas 
diretamente afetadas e de entorno da 
obra 
Aumento da circulação de veículos, 
caminhões e máquinas pesadas 
durante a fase de implantação do 
empreendimento. 
Essa movimentação é inerente à 
execução de obras de construção civil, 
principalmente, de grande envergadura. 
Há riscos de colisões, atropelamentos e 
sobrecarga no sistema de tráfego local. 
Há também o risco de acidentes 
envolvendo veículos dos moradores da 
área de entorno. 
 

Temporário Regional Reversível.  
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Medida Mitigadora- Impacto 6:  
DESVIO DE TRÁFEGO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMPLEMENTAR PARA 
IMPLANTAÇÃO DA VIA 710. 
 
O projeto tem por objetivo propor o desvio de tráfego frente ao aumento da circulação de 
veículos, caminhões e máquinas pesadas durante a fase de implantação do 
empreendimento, bem como minimizar riscos de colisões, atropelamentos e sobrecarga 
no sistema de tráfego local e acidentes envolvendo veículos dos moradores da área de 
entorno. 
 
Impacto7- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Média  Média Direto Curto prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Geração de ruídos e vibrações 
durante as obras 
A utilização de motores a explosão, 
além de outros equipamentos e 
máquinas bem como a movimentação 
de veículos, constitui um impacto 
negativo pois é potencialmente capaz 
de alterar os níveis de pressão sonora 
da área diretamente afetada e ainda do 
seu entorno imediato 

Temporário Local Reversível.  

 
Medidas Mitigadoras- Impacto7: 
 
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – VIA 710 
 
A empresa executora deverá manter um bom relacionamento com a comunidade e utilizar 
os recursos do Plano de Comunicação Social para receber reclamações e sugestões e 
avaliar aqueles casos em que o cidadão atingido tem razão, por exemplo, nos casos de 
pessoas com transtornos emocionais, recém-saídos de cirurgias etc. 
 
PROGRAMAS DE CONTROLE DOS NÍVEIS DE RUÍDO AMBIENTAL 
 
O controle a ser realizado na fonte contempla as seguintes medidas: 
 

� substituição do equipamento por outro mais silencioso; 
 

� redução ou minimização das forças envolvidas as quais podem compreender, uma 
correta lubrificação, o alinhamento de rolamentos e eixos, balanceamento e 
equilíbrio das partes móveis e ancoragem do equipamento em suportes 
antivibratórios; 

 
� alteração no processo produtivo através da adoção de um outro processo, 

operação do equipamento em períodos pré-estabelecidos. 
 

� fixação e restrição dos horários de funcionamento no período de execução das 
obras, evitando a geração de ruídos nos períodos mais regularmente utilizados 
pela coletividade para o descanso e o repouso. 
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� os veículos, máquinas e equipamentos utilizados durante as fases de implantação 
deverão fazer parte de programas de manutenção periódica de forma a minimizar 
os ruídos gerados por estas fontes, com uso principalmente de abafadores de 
ruídos. Esta medida deverá ser suficiente para minimização dos impactos relativos 
às alterações impostas pela alteração do nível de pressão sonora e qualidade do ar 
na região. 

 
Uma vez atendida as premissas de controle na fonte geradora do ruído (ações 
preventivas e corretivas), deverá ser realizado o monitoramento ambiental, caso existam 
queixas. 
 
 
Impacto 8- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Média Média Direto Curto prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Geração de efluentes atmosféricos 
(poeira) pela movimentação de terra 
e funcionamento das máquinas e 
veículos 
O tráfego de veículos durante a fase de 
implantação, a movimentação de solo, 
cortes e aterros deverão gerar 
partículas em suspensão na atmosfera. 
Os efeitos gerados pela emissão de 
gases e material particulado em 
suspensão, provenientes da utilização e 
movimentação de veículos, máquinas e 
equipamentos, durante a fase de obras, 
em geral, possuem o potencial de 
alterar a qualidade do ar principalmente 
na ADA 

Temporário Local Reversível.  

 
Medida Mitigadora- Impacto8:  
PROGRAMA DE CONTENÇÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
 
Com o objetivo de controlar as emissões atmosféricas, principalmente daquelas na forma 
de poeiras fugitivas (material particulado em suspensão) geradas pela movimentação de 
veículos e máquinas, propõe-se a realização das seguintes medidas: 
 

� Em dias de sol e calor intenso e, sempre que necessário, promover a aspersão de 
água nas vias de acesso e nas áreas com movimentações, incluindo as de ligação 
com a área de deposição de entulho da construção; 

 
� Umedecer materiais terrosos dispostos sobre os caminhões, antes de serem 

transportados;  
 

� Realizar a limpeza das vias de tráfego. 
 

� Utilizar caminhões com caçambas em bom estado de conservação e devidamente 
lonadas de modo que não ocorra perdas de material, durante o transporte de 
entulhos. 
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Com relação às emissões atmosféricas dos motores, como medida de controle, os 
veículos, máquinas e equipamentos utilizados durante as fases de implantação deverão 
fazer parte de programas de manutenção periódica de forma a minimizar a emissão de 
gases por estas fontes, com verificações periódicas do estado de funcionamento destes 
equipamentos, promovendo a regulagem e manutenção dos mesmos. 
 
 

Impacto 9- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitud
e 

 
Significânci
a 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Média Baixa Indireto/Direto Médio prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilid
ade 

 

Alterações na qualidade das 
águas e nas propriedades do solo 
A probabilidade de ocorrerem 
alterações na qualidade da água 
durante as obras de implantação 
são pequenas em função de existir 
somente um pequeno trecho do 
córrego Santa Inês exposto. As 
ações relacionadas à implantação 
da infra-estrutura civil e o 
desenvolvimento de operações 
auxiliares representam potenciais 
de alteração e contaminação dos 
solos, a partir de eventuais 
derrames, ou descarte inadequado 
de efluentes líquidos e resíduos 
sólidos, contendo, por exemplo, 
óleos e graxas, sem nenhum tipo de 
controle 

Temporá-
rio/perma-
nente 

Regional Reversível.  

 
 
Impacto 10- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Alta Alta Direto Curto prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Alterações na operação e 
fornecimento de serviços básicos 
Por conta das intervenções físicas para 
construção da Via 710, haverá como 
decorrência a interrupção temporária no 
fornecimento de diversos serviços, 
como desligamento de energia elétrica, 
cortes nos serviços de telefonia fixa e 
redes de água potável, transtornos na 
coleta do esgoto doméstico e do lixo, 
alteração no transporte público, entre 
outros. 

Temporário Local Reversível.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS 

 
 

 

69 

Medida Mitigadora- Impactos 9 e 10:  
PLANO DE GERENCIAMENTO DA OBRA 
 
 
Através do Plano de Gerenciamento da Obra a executora deverá: 
 

� prever e comunicar a comunidade o corte ou interrupção de qualquer serviço, com 
a devida antecedência, de modo a permitir a preparação e evitar conflitos e 
desgastes desnecessários. 

 
� Durante as obras, o armazenamento temporário dos resíduos sólidos deve ficar 

restrito ao canteiro de obras, em locais apropriados e protegidos das de chuvas, 
ventos e etc, evitando assim, principalmente, a contaminação do solo e das águas 
superficiais e subterrâneas.  

 
� O acondicionamento adequado dos resíduos em recipientes, de acordo com suas 

características, também é fundamental, principalmente aquele material de 
componente oleoso. 

 
� Para o armazenamento, transporte e a destinação final destes resíduos deverá ser  

promovida uma gestão dos resíduos sólidos, capaz de permitir um controle sobre 
os mesmos, incluindo as etapas de segregação, coleta, armazenamento 
temporário e destinação final. 

 
� Durante o processo de aplicação do pavimento asfáltico, deverá ser tomado 

providências que não permitam o escorrimento de material para as bocas de lobos 
próximas e daí atinja os corpos hídricos. 

 
� implantação de caixa separadora de águas e óleo no canteiro de obras e 

impermeabilização do piso da área de manutenção e lavagem de equipamentos, 
peças, ferramentas e veículos para conter derramentos de óleos e outros produtos 
químicos. 

 
� Uso de técnicas como espalhamento de serragem caso haja algum vazamento. 

 
Impacto 11-Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrênci
a 

Media Média Direto Curto 
prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Alteração física da paisagem 
As obras de implantação do 
empreendimento envolverão a abertura 
de vias de acesso, abertura de valas 
para colocação de estruturas de 
canaletas de água e esgotos e 
implantação de infra-estrutura do 
empreendimento, intervindo fisicamente 
na paisagem com a formação de novos 
elementos. 
atividades de implantação residenciais, 
a paisagem original já se encontra 
alterada 

Permanente Local Irreversível.  

Medida Compensatória apresentada posteriormente. 
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Impacto 12-Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Média Média Direto Médio 
prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Risco de Interferência nas 
edificações vizinhas (edificações 
sensíveis a vibrações). 
Risco de interferência nas construções 
existentes e localizadas no entorno do 
empreendimento devido à execução 
das obras. 

Temporário Local Reversível  

 
Medida Mitigadora- Impacto 12:  
ELABORAÇÃO NA FASE DE LI DO PLANO DE CONTROLE E MONITORAMENTO 
DOS RECALQUES NAS ESTRUTURAS VIZINHAS 
 
Antes e durante as obras serão feitos estudos das possíveis interferências nas estruturas 
vizinhas visando evitar rachaduras e outros problemas que possam ocorrer nessas 
estruturas. 
 
Impacto13- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Média Média Direto Curto 
prazo, 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Risco de acidentes de trabalho 
 
Risco de acidentes de trabalho durante 
a execução das obras. 

Temporário Local Reversível  

 
Medida Mitigadora -Impacto13:  
PROGRAMA DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE. 
 
Esse programa tem como objetivo embasar as atividades de segurança, saúde 
ocupacional e meio ambiente, com sucesso e eficácia, sendo de extrema importância à 
conscientização e o envolvimento de todos os trabalhadores da implantação da Via 710. 
 
Além disso, cada trabalhador será conscientizado, estimulado, motivado e treinado a agir 
sempre com segurança e todos os equipamentos, ferramentas, materiais, instalações, 
serão mantidos em condições perfeitas de operação e uso adequado. 
 
Impacto 14-Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Média Média Indireto Curto prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Deslocamento das atividades 
produtivas 
 
 

Temporário Regional Reversível  
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Impactos no Meio Biótico 
 
Impacto 15-Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Alta Alta Direto Curto 
Prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Corte de árvores 
Estima-se que serão cortadas 618 
árvores ao longo do traçado 
preferencial da Via. O que pode 
impactar a fauna local. 

Permanente Local Irreversível  

Medida Compensatória apresentada posteriormente. 
 
Impacto 16- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Média Média Direto Curto prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidad
e 

 

Perda de habitat 
Com o corte das árvores o habitat de 
animais como aves serão prejudicados.   
 

Permanente Local Reversível.  

 
Impacto17- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Baixa Baixa Direto Curto prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidad
e 

 

Atropelamento da fauna 
Durante as obras de implantação da 
Via haverá muita movimentação de 
caminhões para recebimento de 
materiais , o que poderá aumentar o 
índice de atropelamento da fauna local. 

Temporário Local Irreversível.  

 
Impacto 18-Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Alta Média Direto Médio 
prazo, 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidad
e 

 

Dispersão das aves para áreas 
adjacentes 
O corte de árvores e aumento da 
pressão sonora podem causar uma 
migração das aves locais para áreas ao 
entorno 

Temporário 
ou cíclico 

Regional Reversível.  

 
Medidas Mitigadoras- Impacto 15 ,16 , 17 e 18: As medidas mitigadoras para os impactos 
no meio biótico são citadas abaixo. 
 
� Projeto de Tratamento de Áreas Remanescentes. Construção, quando possível, de 
praças arborizadas com espécies nativas. 
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� O desenvolvimento de um projeto paisagístico para recomposição arbórea ao longo de 
toda a Via 710. O programa de arborização deve estabelecer para cada rua ou padrão de 
rua a espécie e o porte de árvore a utilizar, indicando se o plantio será de um ou de 
ambos os lados da rua. Deve definir paisagisticamente se o plantio será regular, com uma 
única espécie por rua, intercalado por espécies diferentes a cada determinado número de 
quarteirões ou totalmente misto, dentro de padrões de porte aceitáveis. 
 
 
� Avaliação sobre a possibilidade de transplantio da espécie do gênero Swietenia 
(Mogno) localizada na rua Conceição do Pará em frente a um estabelecimento comercial 
de mudas de árvores. 
 
 
� Tendo em vista que os principais impactos inerentes à supressão de vegetação estão 
relacionados à perda de área de refúgio e forrageio, a mitigação para este impacto 
consiste em recomposição da vegetação, de acordo com o Projeto Paisagístico a ser 
apresentado. 
 
� Deve-se instruir, com programas de orientação, todos os operadores do maquinário a 
ser utilizado para a realização do empreendimento, sobre o risco de atropelamentos de 
exemplares da fauna terrestre, em especial de animais domésticos ou domesticados. 

 
� A vegetação para arborização deverá ser a mais diversificada possível quanto a 
períodos de floração, frutificação e porte visando a manutenção de uma avifauna rica. 
 
Impacto 19- Negativo 
 

Avaliação do Impacto 

Magnitude Significância Forma Prazo de 
ocorrência 

Alta Alta Direto Curto prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Alteração na qualidade de vida da 
população da Área de Influência 
. 

Temporário, Local Reversível  

 

Transplantio 
Tira-se o vegetal já adulto de um lugar e fixa-o em outro. 
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MEDIDAS COMPENSATÓRIASMEDIDAS COMPENSATÓRIASMEDIDAS COMPENSATÓRIASMEDIDAS COMPENSATÓRIAS    
 
 
 
 
 
Como compensação ambiental para os impactos que não podem ser mitigados, dentre 
eles a supressão dos indivíduos arbóreos e a alteração da paisagem, propõe-se algumas 
medidas, sendo elas: 
 
� A Prefeitura deverá replantar mudas de árvores seguindo a orientação do Art. 2º da 

Deliberação Normativa nº 13 de 09 de dezembro de 1992 do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente (COMAM). Segundo o projeto topográfico serão 618 (seiscentas e 
dezoito) árvores a serem suprimidas ao longo do traçado preferencial da via. 
Entretanto, a orientação da Deliberação Normativa baseia-se principalmente na altura 
das árvores. Conforme informado, durante a fase de LI serão apresentadas todas as 
informações referentes à supressão das árvores, segundo a DN do Comam. Segue o 
texto do artigo segundo da DN 13/92 do COMAM que dispõe sobre a quantidade de 
árvores a serem replantadas:  

 
� Propõe-se também a implantação da educação ambiental na área de entorno de 

implantação da Via 710. 
 
 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
O Programa de Educação Ambiental também terá caráter de Medida Mitigadora. 
 
Objetivos 
 

�  realizar atividades educativas (seminários, palestras, etc.) visando a 
conscientização da comunidade da importância da preservação ambiental. 

 
� informar à comunidade sobre a implantação da Via 710 levando-se em 

considerações todos os aspectos ambientais pertinentes. 
� informar aos funcionários das obras de implantação da Via 710 sobre práticas 

ambientais pertinentes. 
 
 
Justificativas 
 
O Programa contribui, de forma efetiva, para um comprometimento maior entre o 
empreendedor, a sociedade e o poder público, propiciando uma harmonização dos 
diversos interesses, voltando-se, assim, para conjugação desses esforços. Este programa 
deverá manter interface com os demais programas que serão implementados, e ter suas 
ações voltadas para a promoção da modificação de comportamentos, práticas e costumes 
das pessoas envolvidas. 
 
 

Medida Compensatória 
Ação que objetiva compensar, 
através de melhorias em outro local, 
um impacto ambiental negativo 
importante e não mitigável. 
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Impactos Positivos 
 
 
Impacto 1- Positivo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Alta Alta Indireto Curto Prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Fortalecimento da Mobilização 
Comunitária 
 
 

Temporário Local Reversível  

 
 

Impacto 2- Positivo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrênci
a 

Alta Alta Direto curto prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Ocupação de vazios urbanos 
 
Para implantar a Via 710, será 
necessário ocupar diversos imóveis que 
atualmente se encontram vazios e, 
eventualmente, constituem terrenos 
baldios que abrigam marginais. Esses 
locais podem propiciar ainda o 
desenvolvimento de vetores, entre 
outros problemas. 

Permanente Regional Irreversível  

 
 

Impacto 3- Positivo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrênci
a 

Alta Alta Direto Curto 
prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Racionalização e melhor distribuição 
dos serviços públicos na região 
Após a implantação da Via 710 poderá 
ser desenvolvido um melhor 
planejamento e operação dos serviços 
públicos na área de entorno do 
empreendimento, tendo em vista que 
será melhorada a acessibilidade a 
algumas comunidades, o alargamento 
de várias vias, a correção topográfica 
dos terrenos criando viabilidades 
técnicas para diversos serviços etc. 

Permanente Regional Irreversível  
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Impacto 4- Positivo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Alta Alta Direto Médio/longo 
prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Melhoria na acessibilidade aos 
bairros da região 
. 

Permanente Regional Irreversível  

 

Impacto 5- Positivo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrência 

Alta Alta Direto Médio/longo 
prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Alteração dos valores imobiliários da 
área de entorno após a conclusão da 
obra e alteração de uso e ocupação 
do solo 
Com as novas facilidades de 
acessibilidades proporcionadas pela Via 
710, deverá ocorrer uma rápida 
valorização dos imóveis situados na 
área de entorno do empreendimento. 

Permanente Regional Irreversível  

 

Impacto 6- Positivo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrênci
a 

Alta Alta Direto Curto/me-
dio prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Aumento da fluidez do tráfego 
 

Permanente Regional Irreversível  

 

Impacto 7- Positivo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrênci
a 

Alta Alta Direto Médio/lon-
go prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Valorização dos imóveis da área em 
estudo 
 

Permanente Local Irreversível  
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Impacto 8- Positivo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrên-
cia 

Alta Alta Direto médio/ 
longo prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Criação de nova alternativa 
transversal ao tráfego 
 

Permanente Regional  Irreversível  

 
 
Impacto 9- Positivo  
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrênci
a 

Média Alta Indireto Curto 
prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Geração de empregos e renda 
Durante a fase de implantação do 
empreendimento serão gerados 
empregos diretos para trabalhadores da 
construção civil e diretos e indiretos 
para trabalhadores vinculados a 
atividades fim desenvolvidas no entorno 
da obra, como comércio de bebidas e 
alimentos, pequenas oficinas de 
manutenção etc. 
É previsto o incremento da renda no 
entorno da obra, na medida em que os 
funcionários da obra comecem a 
consumir produtos diversos nos 
estabelecimentos comerciais locais 

Temporário Local Reversível.  

 
 
Impacto  10-Positivo 
 

Avaliação do Impacto 

 
Magnitude 

 
Significância 

 
Forma 

Prazo de 
ocorrênci
a 

Média Pequena Indireto Longo 
prazo 

Duração 
 

Abrangência Reversibilidade  

Geração de receita para os governos 
do município, do estado e da 
federação 
As atividades construtivas de grande 
envergadura demandam grande volume 
de material construtivo e grande 
número de funcionários. 
Esse perfil assegura um incremento nas 
contribuições obrigatórias para os 
governos e o estímulo à produção dos 
insumos necessários, como concreto, 
ferragens, veículos e máquinas etc 

Temporário regional Reversível.  
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CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO    
 
 
Os impactos provenientes da implantação da VIA 710 foram, no âmbito do Estudo de 
Impacto Ambiental, identificados, organizados, classificados e avaliados numa perspectiva 
particularizada, onde cada qual foi tratado em sua interação com uma dimensão 
ambiental específica. No campo da avaliação de sua viabilidade ambiental, cabe, 
conseqüentemente, empreender uma análise sistêmica. Análise que se processa através 
da articulação e integração do conjunto de impactos avaliados buscando caracterizar o 
significado ambiental do empreendimento, mais precisamente, sua viabilidade. 
 
Após análise dos impactos para o meio físico, tem-se que os impactos negativos 
caracterizados por intensidades e significâncias altas são temporários - próprios da fase 
de implantação, não prolongando seus efeitos para a fase de operação, e/ou sujeitos à 
ações de mitigação que atuam sobre o impacto potencial atenuando sua 
magnitude/intensidade/significância e configurando um impacto compatível com a 
assimilação pelo meio ambiente, pensado em suas várias dimensões constituintes. 
 
Assim, os impactos negativos do empreendimento relativos ao meio físico, tomados em 
uma perspectiva integrada, apresentam intensidades predominantemente baixas, 
atingindo pontualmente níveis médios, e significâncias baixas. Essa análise leva em 
consideração a implantação das medidas mitigadoras previstas, e indica que os impactos 
negativos reais são assimiláveis pelo ambiente estudado. 
 
Exceção se faz primordialmente, à alteração física da paisagem, que apresenta caráter 
irreversível, mesmo apresentando significância média, a qual se baliza em um contexto já 
antropizada e bastante modificado de suas características originais. 
 
Em se tratando do meio biótico citam-se os impactos de alta significância referentes à 
supressão dos espécimes arbóreos que estiverem dentro do traçado da construção da Via 
710. Esse impacto resulta na perda de habitat para a fauna. As espécies arbóreas servem 
de abrigo para alguns dos animais encontrados, os quais as utilizam como fonte de 
recurso alimentar e abrigo, mesmo no ambiente urbano. 
 
Torna-se essencial compatibilizar as exigências da vida humana e a necessidades 
ecológicas de outras espécies. Assim, como medida compensatória o projeto fará o 
plantio de espécimes arbóreos dentro da área de influência da VIA 710, de forma a 
possibilitar a sobrevivência de uma maior diversidade de organismos. 
 
Sobre a incidência dos impactos sobre o meio sócio-econômico pode-se considerar que a 
construção da Via 710 é um projeto de grande envergadura e, por sua natureza, 
provocará impactos ambientais sobre a comunidade de entorno. 
 
Dessa forma, serão implantadas as medidas mitigadoras propostas para cada impacto 
previsto e avaliado, de modo a minimizar, o máximo possível, as interferências sobre a 
comunidade e seu cotidiano. 
 
Cada etapa do projeto deverá ser avaliada e monitorada sistematicamente, como forma 
de garantir o bom andamento da obra e a menor reação da população atingida. A 
comunidade conviverá com transtornos negativos, pontuais e temporários. Por outro lado, 
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os benefícios e vantagens advindos da modificação do espaço urbano com a construção 
da Via 710 são positivos, permanentes e de grande abrangência, de modo que o número 
de pessoas beneficiadas é maior que aquele que sofrerá os impactos. 
 
Assim, conclui-se que o projeto está pautado nos preceitos da viabilidade ambiental e, 
comparativamente, trará mais benefícios que transtornos para a comunidade do entorno, 
bem como para toda a população municipal e metropolitana, na medida em que a Via 710 
se constituirá numa alternativa de tráfego que deverá desafogar o trânsito em diversas 
partes da cidade, ligará bairros que hoje estão segmentados pela linha do metrô, criará 
ciclovia, dentre outros. 
 
 


