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1. APRESENTAÇÃO	

O	presente	documento,	 assim	denominado	Relatório	Ambiental	Preliminar	 (RAP),	 tem	

como	objetivo	compor	a	documentação	necessária	para	instruir	o	processo	simplificado	

de	licenciamento	ambiental	da	intervenção	na	Vila	Cônego	Pinheiro	A.	

A	Vila	não	está	contemplada	atualmente	pelo	Programa	Vila	Viva,	que	tem	como	objetivo	

a	 reestruturação	 de	 assentamentos	 precários	 através	 de	 uma	 ação	 integrada	 de	

urbanização,	desenvolvimento	social	e	de	regularização1.		

Trata‐se	 de	 uma	 intervenção	 pontual	 para	 estabilização	 de	 áreas	 de	 risco	 e	

deslizamentos	 de	 encostas	 com	 características	 emergenciais,	 a	 intervenção	 proposta	

para	 a	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 foi	 inserida	 no	 “Programa	 de	 Integração	 de	

Assentamentos	Precários	‐	Obras	de	Contenção	de	Encosta	BH”,	verificando	os	aspectos	

ambientais	existentes,	relativos	à	drenagem,	relevo,	entre	outros.	

Em	cinco	de	abril	de	2013,	a	Gerência	de	Orientação	e	Licenciamento	Integrado	(GELC),	

relacionada	 à	 Secretaria	 Municipal	 de	 Serviços	 Urbanos	 (SMSU),	 disponibilizou	 a	

Orientação	 para	 o	 Licenciamento	 de	 Empreendimento	 de	 Impacto	 (OLEI)	 Nº	 0389A	 ‐	

2013,	 (ver	 anexo	 I),	 prorrogada	 por	 180	 dias	 em	 20/03/2014,	 a	 qual	 dispõe	 sobre	 o	

enquadramento	do	empreendimento	e	a	documentação	necessária	para	o	processo	de	

licenciamento	ambiental.	O	empreendimento,	conforme	consta	na	OLEI	Nº	0389A	‐	2013	

enquadra	 na	 Lei	 Municipal	 Nº	 7277/97,	 Resolução	 Conama	 Nº	 369/2006	 e	 Código	

Florestal.		

As	 informações	 relativas	 às	 características	 do	 empreendimento,	 expostas	 no	 presente	

estudo,	 foram	baseadas	no	Plano	Global	 Específico	 (PGE)	das	Vilas	 Cônego	Pinheiro	 e	

Cônego	 Pinheiro	 A,	 elaborado	 pela	 empresa	 URBE	 ‐	 Consultoria	 e	 Projetos	 Ltda.,	 em	

janeiro	 de	 20142.	 O	 Projeto	 Básico	 foi	 desenvolvido	 em	 maio	 de	 2014,	 através	 do	

contrato	 de	 consultoria	 da	 empresa	 Núcleo	 Engenharia	 Consultiva	 S.A.	 Para	

complemento	 dos	 estudos	 realizou‐se	 vistoria	 ao	 local	 da	 intervenção,	 a	 fim	 de	

complementar	as	condições	ambientais.	

																																																								
1	Programa	Vila	Viva	‐	para	mais	informações	acesse	o	site:	(http://portalpbh.pbh.gov.br)	
2	No	presente	estudo	fez‐se	uma	seleção	das	informações	citadas	apenas	para	a	“Vila	Cônego	Pinheiro	A”	
nos	 capítulos	 de	 Levantamento	 de	Dados	 e	Diagnósticos,	mas	 ressalta‐se	 que	 o	 Plano	Global	 Específico	
(PGE)	foi	elaborado	considerando	as	duas	Vilas	(Vila	Cônego	Pinheiro	e	Vila	Cônego	Pinheiro	A).	
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1.1. O	EMPREENDEDOR	
	

Apresenta‐se	os	dados	da	empresa	responsável	pelo	empreendimento.	

EMPREENDEDOR	

COMPANHIA	URBANIZADORA	DE	BELO	HORIZONTE	(URBEL)	

Endereço:	Avenida	do	Contorno,	Nº	6664,	3º	andar.	Bairro	Santo	Antônio,	Belo	Horizonte,	Minas	Gerais.	

CEP:	30.110‐044	 CNPJ:	17.201.336/0001‐15	

Responsável	Legal:		
Genedempsey	Bicalho	da	Cruz	

Diretor	de	Projetos:	
Pablo	Gontijo	Resende	

Coordenação	do	Estudo:	
Patrícia	da	Silva	Ribeiro	

Contato		
E‐mail:	p.sribeiro@pbh.gov.br	
Telefone:	(31)	3277‐6423	

	

1.2. EMPRESA	RESPONSÁVEL	
	

Apresenta‐se	os	dados	da	empresa	responsável	pela	elaboração	do	relatório.	

EMPRESA	RESPONSÁVEL	

NÚCLEO	ENGENHARIA	CONSULTIVA	S.A.	

Endereço:	Alameda	Campinas,	Nº	463,	2º	Andar.	São	Paulo,	SP.	

CEP:	01.404‐000	 CNPJ:	38.894.804/0001‐54	

Responsável	Legal:	Ricardo	Gomes	 	

Contato	
E‐mail:	nucleo@nucleoengenharia.com.br	
Telefone:	(11)	3373‐8100	
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1.3. EQUIPE	TÉCNICA	
	

Apresenta‐se	a	equipe	técnica	responsável	pela	elaboração	e	revisão	do	relatório.	

	
RESPONSÁVEL	LEGAL	‐ NÚCLEO	ENGENHARIA	CONSULTIVA	S.A.	

Ricardo	Gomes	

Elaboração	do	Documento	

Equipe	Técnica	
Formação

Registro	Profissional	
Área	de	Atuação

no	Estudo	

Luciene	Marques	
Geógrafa	

CREA	MG	11.1537/D	

Elaboração,	Integração	e	
Reestruturação	do		

Diagnóstico	Ambiental	

Rafael	Liberal	Ferreira	 Geógrafo	
CREA	MG	10.9037/D	

Elaboração	dos	Mapas	e		
Diagnóstico	Ambiental	

	

	

REVISÃO	DO	DOCUMENTO	‐	URBEL	

Equipe	Técnica:	Patrícia	da	Silva	Ribeiro	

Formação	Registro	Profissional:	Arquiteta	Urbanista	

Área	de	Atuação	no	Estudo:	Supervisão	de	Licenciamento	Ambiental	e	Urbanístico	(Diretoria	de	
Projetos)	
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2. CARACTERIZAÇÃO	DO	EMPREENDIMENTO	

2.1. O	EMPREENDIMENTO	
	

A	 intervenção	 prevista	 para	 a	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 consiste	 na	 regularização	 para	

estabilização	 de	 áreas	 de	 risco	 e	 deslizamentos	 de	 encostas	 localizadas	 em	 Área	 de	

Preservação	Permanente	(APP)	em	regiões	urbanizadas	no	município	de	Belo	Horizonte,	

classificadas	 como	 Zona	 Especial	 de	 Interesse	 Social	 (ZEIS).	 A	 Figura	 1	 apresenta	 a	

localização	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A,	 também	denominada	Cônego	Pinheiro	2ª	Seção,	

segundo	a	Lei	de	Parcelamento,	Uso	e	ocupação	do	solo	do	Município	de	Belo	Horizonte,	

Nº	9959/2010.	

	

	
Figura	1:	Localização	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A,	segundo	a	Lei	de	Parcelamento.	

Uso	e	ocupação	do	solo	do	Município	de	Belo	Horizonte,	2010.	
	

Esta	 intervenção	 está	 inserida	 no	 Programa	 Integração	 de	 Assentamento	 Precário	

“Obras	de	Contenção	de	Encosta	BH”	visando	à	reestruturação	da	encosta	localizada	na	
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porção	norte	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A,	compreendendo	as	ruas	Coronel	Otávio	Diniz,	

Dialogita	e	Fernando	Lobo.	

	

	
Figura	2:	Situação	Fundiária	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A.	

Fonte:	URBE,	2014.	
	

Conforme	 representado	 na	 Figura	 2Figura	 2	 a	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 encontra‐se	

inteiramente	inserida	no	CP	321‐007‐H,	e	de	acordo	com	URBE	(2014)	a	área	ocupada	

pela	Vila	é	de	propriedade	pública,	por	 se	 tratar	de	uma	área	de	pedreira	 (Decreto	nº	

6295	de	25	de	julho	de	1889).	
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Figura	3:	Estrutura	do	Assentamento	‐	Vila	Cônego	Pinheiro	A.	

Fonte:	Imagem	Google	Earth,	Jun.2014.	
	

A	 estrutura	 do	 Assentamento	 da	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 (Figura	 3)	 é	 marcada	 por	

ocupações	 que	 se	 desenvolveram	 sobre	 áreas	 de	 antigas	 pedreiras.	 A	Vila	 organiza‐se	

como	 um	 anfiteatro	 e	 apresenta	 situações	 de	 risco	 alto,	 relacionado	 ao	 contato	

rocha/solo	apresentando	riscos	de	deslizamentos	translacionais,	e	risco	médio	também	

relacionado	 ao	 escorregamento	 translacional,	 porém	 em	menor	 grau,	 devido	 a	 maior	

proteção	 do	 talude	 rochoso.	 Além	 deste	 risco,	 existe	 o	 risco	 de	 queda	 de	 blocos	 e	

deslizamento	de	terra,	potencializado	pela	presença	de	bananeiras.		

O	 acesso	 principal	 a	 esse	 anfiteatro	 é	 pelo	 beco	 Cônego	 Pinheiro,	 situado	 sobre	 a	

canalização	do	Córrego	Pinheiro.	

	

2.2. LOCALIZAÇÃO	E	ACESSOS	
	

A	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 localiza‐se	 entre	 as	 coordenadas	 614.399	 de	 latitude	 sul	 e	

7.797.117	de	longitude	oeste.	A	Vila	está	situada	na	regional	Leste	do	Município	de	Belo	

Horizonte,	mais	precisamente	no	bairro	Paraíso,	conforme	representado	na	Figura	4.	
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Figura	4:	Localização	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A	na	Regional	Leste	de	Belo	Horizonte.	

	

Os	 bairros	 limítrofes	 à	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	A	 são:	 Santa	 Efigênia	 e	 Santa	 Tereza.	 Na	

Figura	5,	 podemos	observar	que	a	Vila	possui	os	 limites	bem	definidos	 à	Rua	Coronel	

Otávio	Diniz	 localizada	 na	 porção	 leste;	 a	 Rua	 Cônego	 Pinheiro	 localizado	 a	 oeste.	 Ao	

norte	a	Rua	Dialogita	e	ao	sul	pelos	fundos	dos	domicílios	o	acesso	pela	Rua	Fernando	

Lobo.	

Os	 acessos	 mais	 diretos	 e	 possíveis	 a	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 podem	 ser	 realizados,	

principalmente,	a	partir	da	Avenida	Mem	de	Sá,	que	articula	a	Avenida	dos	Andradas	à	

porção	 norte	 do	 Aglomerado	 da	 Serra,	 marcando	 a	 divisa	 entre	 os	 bairros	 Paraíso	 e	

Santa	 Efigênia.	 A	 Rua	Niquelina	 também	 se	 constitui	 como	 um	dos	 principais	 acessos	

juntamente	com	a	Rua	Fernando	Lobo,	uma	via	coletora	que	atravessa	o	bairro	Paraíso	

no	sentido	leste	e	oeste,	articulando	a	Rua	Benjamim	Brandão	à	Rua	Maracanã.	
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Figura	5:	Localização	e	Acessos	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A	

Fonte:	Imagem	Google	Earth,	2014.	
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3. SITUAÇÃO	AMBIENTAL	DA	VILA	CÔNEGO	PINHEIRO	A	

3.1. DIAGNÓSTICO	AMBIENTAL	
	

Neste	item,	faz‐se	uma	caracterização	da	situação	ambiental	da	área	onde	está	inserida	a	

Vila	Cônego	Pinheiro	A,	de	forma	sucinta,	proporcionando	uma	análise	da	situação	atual	

da	 área,	 apresentando	 as	 principais	 informações	 dos	 meios	 físico,	 biótico	 e	

socioeconômico,	passíveis	de	modificações	com	a	intervenção	prevista	no	local.	A	Vila	é	

caracterizada	pela	existência	de	edificações	de	padrão	construtivo,	variando	de	regular	a	

bom,	com	predominância	de	moradias	simples.	O	sistema	viário	é	constituído	por	vias	

veiculares	e	de	pedestres	que	dispõem	de	pavimentação	e	iluminação	em	quase	toda	a	

Vila.	O	sistema	de	drenagem	precisa	ser	ampliado	e	há	atendimento	por	redes	oficiais	de	

distribuição	de	água	e	de	coleta	de	esgoto	em	praticamente	todo	o	assentamento.		

	

Meio	Físico	

	

A	 região	 onde	 está	 inserida	 a	 Vila	 é	 constituída	 por	 uma	 encosta	 suave	 de	 colina	 e	

voltada	para	a	face	sudeste	de	Belo	Horizonte	e	constitui‐se	de	terrenos	pertencentes	ao	

Domínio	 das	 Sequências	Metassedimentares	 e,	 subordinado	 ao	 Domínio	 do	 Complexo	

Belo	Horizonte.		

O	Domínio	do	Complexo	Belo	Horizonte,	conforme	representado	no	Mapa	Geológico	de	

Belo	 Horizonte	 (Figura	 6)	 representa	 70%	 do	 território	 municipal,	 tendo	 maior	

expressão	a	norte	do	 ribeirão	Arrudas.	 Segundo	URBE	 (2014)	 as	 cotas	mínimas	 (680‐

690	m)	ocorrem	na	foz	do	Ribeirão	do	Onça	e	as	máximas	(100	m)	na	região	do	bairro	

Lindéia.	 Neste	 domínio	 predominam	 as	 rochas	 gnáissico‐migmatíticas,	 recobertas	 por	

solos	residuais	de	espessura	variada.	As	maiores	espessuras	do	manto	de	intemperismo	

são	 identificadas	na	região	da	Pampulha,	onde	atingem	até	100	m,	que	passam	a	solos	

imaturos,	 arenosos	 e	 de	 alta	 erodibilidade	 nas	 áreas	 de	 relevo	mais	 acidentado,	 com	

menos	de	20	m.	
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Figura	6:	Mapa	Geológico	do	Município	de	Belo	Horizonte	

	

Segundo	URBE	(2014)	as	exposições	da	rocha	sã	foram	verificadas	na	área,	nas	paredes	

do	anfiteatro	que	contorna	a	Vila	Cônego	Pinheiro	A	e	na	base	do	talude	dos	fundos	de	

muitas	 moradias.	 As	 rochas	 são	 bandadas,	 granulação	 média,	 com	 bandamento	

composicional	definido	por	alternâncias	de	bandas	de	cor	clara,	quartzo‐feldspaticas,	e	

bandas	finas,	escuras,	ricas	em	biotitas	e/ou	anfibólio.	

Segundo	a	Avaliação	Geotécnica	de	Outubro	de	2013,	a	área	de	estudo	pode	ser	dividida	

em	dois	conjuntos,	com	características	geotécnicas	distintas.	O	primeiro	corresponde	às	

áreas	de	encostas	mais	preservadas,	com	declividade	até	20°	(Figura	7),	que	contornam	

a	 área	 da	 pedreira,	 onde	 se	 observa	 a	 presença	 de	 solos	 residuais	 e	 manto	 de	

intemperismo,	 que	 no	 conjunto	 atingem	 espessuras	 da	 ordem	 de	 10	m.	 Localmente	 a	

superfície	topográfica	foi	modificada	com	terraplanagens,	cortes	e	aterros	de	pequenas	

dimensões	para	a	construção	das	edificações	e	urbanização	do	bairro.	Neste	setor	não	
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foram	observadas	áreas	de	 risco	geológico‐geotécnico,	que	comprometam	a	segurança	

dos	moradores	e	das	edificações.	

	
Figura	7:	Mapa	de	Declividade	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A	

Fonte:	URBE,	2014.	
	

Segundo	URBE	(2014),	os	principais	problemas	observados	na	Vila	estão	associados	aos	

taludes	gerados	pelo	aterro	que	ocorrem	devido	a	sua	má	compactação	ou	mesmo	pela	

inexistência	 desta,	 ao	 uso	 de	materiais	 inadequados	 e	 à	 geometria	 dos	 taludes,	 assim	

como	à	deficiência	ou	inexistência	de	sistemas	de	drenagem	e	proteção	superficial.	

	

Meio	Biótico	

	

Na	maior	 parte	 da	Vila	 a	 vegetação	 é	 praticamente	 inexistente,	 no	 entanto,	 é	 possível	

encontrar	 algumas	 árvores	 com	geração	 espontânea,	 como	 arbustos,	 bambus	 e	 capins	

próximas	à	crista	do	talude,	além	de	árvores	frutíferas	plantadas	pelos	moradores.	Nas	

demais	 áreas	 da	 Vila	 e	 segundo	 o	 PGE,	 é	 possível	 encontrar	 na	 área	 de	 intervenção	

muitas	bananeiras,	o	que	é	prejudicial	devido	sua	característica	de	facilitar	a	infiltração	

de	água	podendo	sobrecarregar	o	terreno,	levando	ao	escorregamento	(Foto:	1).		
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Foto:	1	Vegetação	existente	próximo	às	moradias.	

Fonte:	URBE,	2014	
	

A	 fauna	 potencialmente	 existente	 no	 local	 é	 característica	 de	 ambientes	 urbanos.	 De	

acordo	 com	 Junior	 (2008),	 que	 estuda	 a	 fauna	 em	 ambientes	 antrópicos,	 enfatiza	 que	

além	dos	animais	domésticos,	como	cães	e	gatos,	e	“pragas	urbanas”	como	ratos,	baratas,	

traças,	 cupins,	 formigas,	 aranha	 e	 escorpiões	 é	 possível	 encontrar,	 também,	 pombos,	

periquitos,	entre	outros.	

	

Meio	Socioeconômico	

	

De	 acordo	 com	 os	 dados	 do	 IBGE	 (2010)	 a	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 possui	 uma	 área	

territorial	 de	 0,7461	 ha,	 com	uma	 população	 de	 172	 habitantes	 em	49	 domicílios.	 De	

acordo	com	URBE	 (2014)	pode‐se	dizer	que	a	Vila	Cônego	Pinheiro	A	possui	um	bom	

padrão	construtivo,	considerando‐se	o	material	utilizado	na	construção	das	moradias	da	

Vila,	uma	vez	que	grande	parte	dos	domicílios	pesquisados	foi	construído	em	alvenaria	

(Foto:	2).		
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Foto:	2	Padrão	construtivo	da	Vila	

Maio/	2014	
	
Ainda	segundo	URBE	(2014),	as	particularidades	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A,	juntamente	

à	organização	comunitária	dos	moradores,	contribuem	para	aquisição	de	uma	série	de	

potencialidades,	quais	sejam:	boa	inserção	urbana;	pequena	extensão	territorial;	sistema	

viário	 pavimentado;	 edificações	 atendidas	 por	 rede	 oficial	 de	 água	 e	 de	 esgotamento	

sanitário	 e	 pelo	 sistema	 de	 coleta	 de	 lixo;	 domicílios	 com	 padrão	 construtivo	

predominantemente	 bom;	 índice	 de	 densidade	 populacional	 que	 não	 se	 traduz	 em	

problemas	de	saturação	dos	domicílios.	

	

3.2. ESPECIFICAÇÃO	DOS	SISTEMAS	DE	SANEAMENTO	BÁSICO	
	

•	 Esgotamento	Sanitário	

Segundo	 URBE	 (2014),	 a	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 possui	 uma	 boa	 cobertura	 por	

esgotamento	sanitário,	é	atendida	por	redes	em	praticamente	 toda	a	extensão	de	seus	

becos,	sendo	que	boa	parte	é	colhida	pelo	interceptor	existente	na	Avenida	Mem	de	Sá.	

	

•	 Drenagem	

Devido	 à	 localização	 geográfica	 da	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A,	 segundo	 URBE	 	 (2014),	 a	

região	possui	uma	série	de	redes	de	drenagem	implantadas,	tanto	no	seu	interior	quanto	

em	 seu	 entorno,	 que	 atendem,	 de	 modo	 geral,	 satisfatoriamente.	 Especificamente	 na	
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encosta,	 objeto	 do	 licenciamento,	 a	 vazão	 de	 água	 pluvial	 é	 uma	 das	 causas	 para	 a	

ocorrência	de	deslizamentos.		

	

•	 Coleta	de	Lixo	

Os	resíduos	produzidos	pelos	moradores	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A	não	são	totalmente	

recolhidos	 pela	 Prefeitura	 de	 Belo	 Horizonte,	 deixando	 grande	 parte	 deles	 sem	

destinação	 final	 correta	 ou	 são	 acumulados	 em	 pontos	 não	 oficiais.	 Segundo	 URBE		

(2014)	a	coleta	de	resíduos	sólidos	é	realizada	pela	SLU	às	terças‐feiras,	quintas‐feiras	e	

sábados.	 Muitas	 das	 vias	 veiculares	 que	 cercam	 a	 vila	 são	 atendidas	 por	 caminhões	

compactadores.	

Não	existe	coleta	nos	 interiores	das	quadras	e	o	controle	da	manutenção	da	 limpeza	é	

realizado	 pelos	 próprios	 moradores,	 que	 dispõe	 os	 resíduos	 em	 pontos	 chaves	 para	

coleta	 em	TLDA,	 caçambas,	 cestos	 coletores	etc.,	 ou	 atendidas	por	 carrinho	de	mão.	O	

lixo	acumulado	é	recolhido	pelo	caminhão	compactador	que	atende	a	região.	

Este	aspecto	também	merece	e	precisa	ser	enfrentado	de	maneira	que	sejam	buscadas	

formas	para	que	o	lixo	não	seja	jogado	em	locais	indevidos	na	Vila,	causando	mau	cheiro	

e	criando	meio	favorável	para	proliferação	de	insetos	e	vetores.	

	

•	 Abastecimento	de	Água	

A	Vila	Cônego	Pinheiro	A	é	beneficiada	com	a	rede	de	água	tratada	da	COPASA,	atendida	

pelo	Sistema	Produtor	Rio	das	Velhas.	Destaca‐se	a	existência	de	uma	adutora,	DN	600	

mm,	 na	 Rua	 Cônego	 Pinheiro.	 Segundo	 URBE	 (2014)	 todos	 os	 domicílios	 da	 Vila	

possuem	hidrômetro	e	não	existem	casos	de	 intermitência	de	abastecimento,	 todos	os	

domicílios	recebem	água	através	da	rede	oficial,	uma	vez	que	conta	com	redes	de	PVC	

DN	50	mm	em	todos	os	seus	becos.	

	

3.3. ÁREAS	DE	PRESERVAÇÃO	PERMANENTE	(APP)	
	

Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 está	 localizada	 em	 uma	 área	 anteriormente	 explorada	 como	

pedreira,	 e	possui	atualmente	algumas	características	que	 indicam	para	a	preservação	
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ambiental.	 Conforme	 disposto	 na	 legislação	 ambiental,	 Resolução	 CONAMA	 303/02,	 a	

faixa	de	APP	ao	longo	de	cursos	de	água	deverá	obedecer,	no	mínimo,	30	metros	para	o	

curso	 de	 água	 com	menos	 de	 dez	metros	 de	 largura,	 e	 um	 raio	 de	 50	metros	 para	 as	

nascentes.	Todavia,	por	se	tratar	de	uma	área	urbanizada	e	consolidada,	adota‐se	neste	

estudo	 a	 Resolução	 369/06,	 Art.	 9º	 do	 Conselho	 Nacional	 do	 Meio	 Ambiente	 e	 a	

legislação	 municipal	 que	 admite	 a	 redução	 desses	 limites,	 por	 se	 tratar	 de	 área	

urbanizada	e	de	interesse	social.	

Dentre	os	mecanismos	que	podem	contribuir	para	melhoria	das	 condições	ambientais	

nas	cidades	estão	as	áreas	de	preservação	permanente	(APP),	com	as	formações	vegetais	

ao	 longo	 dos	 rios	 e	 nascentes.	 As	 APP	 têm	 papel	 fundamental	 para	 preservação	 da	

biodiversidade	 e	 do	 abastecimento	 hídrico,	 além	 de	 se	 apresentarem	 como	 um	

importante	 mecanismo	 na	 melhoria	 da	 qualidade	 do	 ar,	 de	 regulação	 das	 médias	

térmicas	e	para	redução	dos	casos	de	alagamentos	em	áreas	urbanas.		

A	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A,	 segundo	 URBE	 (2014),	 possui	 três	 nascentes	 perenes	

registradas	dentro	da	área	do	presente	 empreendimento.	As	 áreas	onde	 se	 localiza	 as	

nascentes	 são	 áreas	 urbanas	 totalmente	 impactadas,	 sendo	 consideradas	 degradadas,	

segundo	a	classificação	de	PINTO	(2004),	analisando	o	elevado	índice	de	compactação,	

vegetação	mínima,	erosão	e	voçoroca	(Figura	8).	
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Figura	8:	Mapa	de	localização	das	Nascentes	na	Vila	Cônego	Pinheiro	A	

Fonte:	URBE,	2014	e	Imagem	Google	Earth,	2014.	
	

Devido	à	alta	declividade	da	área	em	que	as	nascentes	se	localizam,	parte	de	sua	área	de	

recarga	 foi	preservada,	apesar	de	a	vegetação	original	 ter	sido	removida	e	a	paisagem	

ter	sido	bastante	modificada.	Segundo	URBE	(2014)	a	formação	rochosa	encontrada	na	

região	do	talvegue	(rochas	gnáissicas)	é	pouco	permeável;	as	águas	de	chuva	nessa	área	

penetram	 com	maior	 dificuldade	 pelas	 fraturas	 interconectadas	 existentes	 no	 maciço	

rochoso.	 Esse	 fato,	 somado	 à	 compactação	 ou	 impermeabilização	 do	 solo	 devido	 à	

construção	de	edificações,	acarreta	a	diminuição	da	infiltração	das	águas	pluviais,	o	que	

pode	reduzir	a	vazão	das	águas	das	nascentes,	uma	vez	que	essa	impermeabilização	do	

solo	 provoca	 o	 aumento	da	 quantidade	 e	 velocidade	do	 escoamento	 superficial,	 o	 que	

pode	impossibilitar	ou	reduzir	a	recarga	do	lençol	freático	que	alimenta	as	nascentes.	

	

3.4. PROPOSIÇÃO	DE	 INTERVENÇÕES	PARA	A	PREVENÇÃO	E	O	CONTROLE	DE	
RISCOS	GEOTÉCNICOS	E	DE	INUNDAÇÕES	

	

O	 Plano	 Global	 Específico	 (URBE,	 2014)	 prioriza	 as	 reestruturações	 que	 apresentam	

situações	de	risco	a	população.	Estas	diretrizes	estão	de	acordo	com	os	conceitos	gerais	

praticados	nos	planos	globais	e	podem	ser	modificadas	conforme	necessidade.	No	caso	

específico	 da	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A,	 as	 propostas	 indicadas	 no	 PGE	 priorizam	 as	
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intervenções	 em	 áreas	 de	 risco	 geológico	 que	 se	 estabelece	 como	 um	 anfiteatro,	

consideradas	na	Figura	9	como	áreas	de	risco	Médio	e	Alto.	

	

	
Figura	9:	Mapa	de	Risco	Geológico	Geotécnico	

Fonte:	URBE,	2014.	
	
Ainda	de	acordo	com	URBE	(2014),	a	existência	de	nascentes	perenes	na	área,	também	

agrava	a	situação,	pois	a	umidade	do	solo	diminui	a	capacidade	de	suporte	do	terreno,	

podendo	levar	à	 instabilidade.	As	nascentes	observadas	são	parcialmente	aproveitadas	

pelos	moradores,	principalmente,	para	uso	de	 limpeza	da	casa	e	 irrigação	do	 jardim,	e	

parte	excedente	é	lançada	diretamente	no	sistema	de	drenagem	pluvial.	

	

3.5. RECUPERAÇÃO	DE	ÁREAS	DEGRADADAS	 E	DAQUELAS	NÃO	PASSÍVEIS	DE	
REGULARIZAÇÃO	

	

Como	 pode	 ser	 observado	 na	 Figura	 10,	 na	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 as	 áreas	 que	

necessitam	 de	 intervenção	 urbanística,	 estão	 representadas	 com	 as	 cores	 amarela	 e	

alaranjada.	Conforme	a	classificação	do	PGE	(URBE,	2014)	as	áreas	representadas	com	a	

cor	 amarela	 são	 Áreas	 Consolidadas	 ou	 Consolidáveis	 com	 Pequenas	 Intervenções	 ‐	
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aquelas	 que	 necessitam	 de	 intervenções	 que	 irão	 gerar	 pequeno	 impacto	 no	

assentamento,	 seja	 em	 relação	 à	 realização	 das	 obras,	 seja	 em	 relação	 às	 alterações	

resultantes	para	a	vida	da	comunidade.	

As	 áreas	 representadas	 com	 a	 cor	 alaranjada	 são	 as	 Áreas	 Consolidáveis	 com	

Intervenção	Estrutural	‐	aquelas	onde	existem	problemas	que	demandam	intervenções	

de	maior	porte,	com	maiores	impactos	relativos	à	implantação	ou	às	alterações	que	irão	

gerar	no	ambiente	do	assentamento.	

	

	
Figura	10:	Mapa	do	Diagnóstico	Setorial	Físico	Ambiental	‐	Zoneamento	

Fonte:	URBE,	2014.	
	

Grande	 parte	 da	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 foi	 classificada	 como	 consolidada,	 segundo	 o	

PGE	 (URBE,	2014),	 isso	pelo	 fato	dessas	áreas	apresentarem,	do	ponto	de	vista	 físico‐

ambiental,	 a	 inexistência	 de	 problemas	 relacionados	 aos	 aspectos	 urbanísticos,	

sanitários	e	geológico‐geotécnicos	que	poderiam	demandar	a	execução	de	obras.	

Do	mapeamento	 realizado	 para	 a	 Vila,	 e	 conforme	 representado	na	 Figura	 10,	 apenas	

uma	área	foi	classificada	como	Não	Consolidável	(representada	pelo	número	15),	por	se	

tratar	 de	 uma	 área	 com	 graves	 problemas	 relacionados	 à	 questão	 sanitária,	 sendo	

considerada	 imprópria	 à	 ocupação,	 e	 não	 é	 objeto	 de	 intervenção	 desse	

empreendimento.	
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3.6. MELHORIA	DAS	CONDIÇÕES	DE	SUSTENTABILIDADE	URBANO‐AMBIENTAL	
	

As	propostas	previstas	no	PGE	(URBE,	2014)	buscam	melhorar	as	condições	ambientais	

da	Vila	Cônego	Pinheiro	A	e	visam	melhorar	a	integração	da	comunidade	com	os	bairros	

vizinhos,	compatibilizando	as	propostas	existentes	de	implantação	de	vias	estruturantes	

e	locais.	

As	 intervenções	 previstas	 para	 a	 área	 de	 estudo	 são	 de	 extrema	 importância	 para	

melhorar	a	qualidade	do	espaço	urbano	da	Vila.	Neste	estudo,	propõe‐se	intervenções	na	

encosta	 localizada	 na	 porção	 norte	 da	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A,	 abrangendo	 as	 ruas	

Coronel	 Otávio	 Diniz,	 Dialogita	 e	 Fernando	 Lobo.	 Avalia‐se	 que	 este	 empreendimento	

contribuirá	 também	 para	 a	melhoria	 das	 condições	 geológico‐geotécnicas	 das	 áreas	 à	

montante	da	área	consolidada.	

	

3.7. MELHORIA	DA	HABITABILIDADE	DOS	MORADORES		
	

As	intervenções	previstas	como	a	reestruturação	da	encosta,	localizada	na	porção	norte	

da	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A,	 compreendendo	 as	 ruas	 Coronel	 Otávio	 Diniz,	 Dialogita	 e	

Fernando	 Lobo,	 e	 a	 implantação	 de	 sistema	 de	 drenagem	 adequado,	 irão	 garantir	 a	

permanecia	 da	 população	 com	 segurança.	 A	 intervenção	 proposta	 engloba	 projeto	

básico,	obras,	trabalho	social,	entre	outros.	

	

4. PROJETOS	DO	EMPREENDIMENTO		
	

A	 proposta	 de	 intervenção	 para	 a	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 aponta	 soluções	 para	 os	

problemas	causados	pelo	alto	risco	geológico.	Para	tanto,	a	área	receberá	o	tratamento	

proposto	no	PGE	(URBE,	2014),	com	o	projeto	de	estabilização	e	proteção	superficial	do	

entorno	da	Vila.		

Segundo	Depisa	(2014),	
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“as	 casas	 existentes	 nas	 partes	 baixas	 sofrem	 constantemente	 com	 os	 processos	 erosivos	 dos	

solos	que	se	encontram	nos	horizontes	superiores	e	com	as	deposições	de	 lixos	e	entulhos	pela	

população.	 As	 construções	 localizadas	 nos	 flancos	 da	 cava	 encontram‐se	 em	 estágio	 de	 risco	

progressivo,	na	medida	em	que	a	progressão	dos	processos	erosivos	desestabilizam	as	fundações	

das	casas”.	(DEPISA,	2014)	

Ainda	segundo	Depisa	(2014),		

“a	 situação	de	 risco	é	acentuada	no	período	de	chuvas,	 surgindo	várias	águas	subterrâneas	que	

escoam	 sobre	 a	 superfície	 superior	 do	 material	 rochoso,	 definindo	 um	 plano	 preferencial	 de	

escorregamento.	 Na	 medida	 em	 que	 ocorrem	 os	 processos	 erosivos,	 são	 acumulados	 os	

sedimentos	 entre	as	paredes	das	 residências	 e	 a	 superfície	 rochosa	da	 cava	da	antiga	pedreira.	

Esta	 situação	 se	 encontra	 num	 estágio	 bastante	 avançado	 e	 requer	 medidas	 imediatas	 para	

contornar	este	desconforto”.	(DEPISA,	2014)	

No	 entanto,	 podemos	 dizer	 que	 o	 maior	 problema	 da	 Vila	 são	 os	 pequenos	

deslizamentos	de	solos	e	rochas	que	ocorrem	frequentemente	na	região.	Dessa	forma,	as	

soluções	 propostas	 neste	 relatório	 visam	 diminuir	 este	 processo	 sem	 grandes	

interferências	nas	construções	existentes.	

As	 soluções	 para	 a	 estabilização	 estão	 detalhas	 através	 dos	mapeamentos	 do	 Projeto	

Básico,	anexo	deste	relatório3.	As	atividades	de	implantação	do	empreendimento	foram	

concebidas	de	forma	integrada	envolvendo	os	seguintes	segmentos	principais:	

	

 Muro	de	Contenção	Projetado:		

Os	 muros	 projetados	 serão	 ancorados	 nos	 materiais	 de	 3ª	 categoria,	 além	 de	 ser	

atirantados	para	suportar	os	esforços	das	massas	de	solos,	bem	como	as	telas	de	fixação	

de	 solo.	 Segundo	 Depisa	 (2014).	 o	 arrimo	 proposto	 é	 especificado	 como	 “Muro	 de	

Flexão”	utilizada	para	a	contenção	de	solo	(Figura	11).	

	

																																																								
3	Mais	 detalhes	 sobre	 as	 atividades	 de	 intervenção	 descritas	 neste	 item	 podem	 ser	 aprofundadas	 no	
volume	anexo	“Projetos”.	
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Figura	11:	Muro	de	Arrimo	por	Flexão4	

Fonte:	Neto	e	Junior,	2011	
	

Neste	 caso,	 a	 geometria	 e	 a	 constituição	 do	muro	 devem	 ser	 apropriadas,	 capazes	 de	

suportar	as	solicitações	críticas	durante	a	vida	útil	com	a	segurança	desejada.	O	sistema	

estrutural	 constitui‐se	 por	 paramento	 e	 fundação	 e,	 eventualmente,	 por	 elementos	 de	

reforço	 do	 maciço.	 São	 construídos	 em	 formato	 de	 “L”,	 com	 ou	 sem	 contrafortes,	

constituídos	 de	 concreto	 armado	 ou	 alvenaria	 estrutural,	 com	 alturas	 relativamente	

pequenas	e	com	fundação	direta	ou	profunda.	

A	 localização	 dos	 Muros	 pode	 ser	 observada	 na	 figura	 12,	 e	 para	 mais	 detalhes	 no	

Projeto	Básico	 anexo	 ao	 relatório,	 Prancha	EST‐01	 Projeto	Básico	Estrutural	 ‐	 Forma:	

Muros,	Planta	de	Situação	e	Seções	e	Prancha	GEOT‐01	‐	Projeto	Básico	de	Geotecnia	‐	

Planta.	

																																																								
4	Muro	 de	 Arrimo	 por	 flexão:	 Segundo	 Neto	 e	 Junior	 (2011)	 “são	 estruturas	 leves,	 executadas	
normalmente	 com	 concreto	 armado.	 Sua	 estrutura	 geométrica	 é	 responsável	 pelo	 seu	 desempenho	
estrutural.	O	formato	faz	com	que	o	próprio	peso	do	maciço	aumenta	a	força	de	atrito	entre	a	face	interna	
do	muro	e	o	terreno,	evitando	o	escorregamento,	além	de	impedir	o	seu	tombamento.	O	concreto	armado	
é	 utilizado	 para	 impedir	 a	 ruptura	 do	muro,	 que	 é	 forçado	 pelo	 empuxo	 do	maciço”.	 NETO	 E	 JUNIOR	
(2011)	
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Figura	12:	Localização	dos	Muros	de	Arrimo	por	Flexão	indicados	para	a	intervenção.	

Fonte:	Prancha	GEOT‐01	‐	Projeto	Básico	de	Geotecnia		

	

 Tela	Metálica	com	Chumbadores:		

A	medida	 indicada	 para	 evitar	 o	 desprendimento	 de	 pequenos	matacões	 ao	 longo	 do	

corte	é	a	utilização	de	telas	de	proteção	conjugadas	com	placas	de	ancoragem	e	mantas	

de	 controle	 de	 erosão.	 Este	 sistema	 de	 estabilização	 superficial	 é	 composto	 de	

chumbadores	 com	 função	 estrutural	 e	 telas,	 aliados	 com	 uma	 definição	 de	 uma	

espessura	 média	 instável	 dos	 materiais	 soltos.	 Os	 chumbadores	 mobilizam	 forças	 de	

atrito	 ao	 longo	 do	 comprimento	 e	 contribuem	 para	 a	 melhoria	 das	 condições	 de	

estabilidade.	(Figuras	13)	
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Figura	13:	Esquema	de	implantação	da	manta	metálica	e	chumbadores.	

Fonte:	Mapa	GEOT‐01	‐	Projeto	Básico	de	Geotecnia		

	

 Sistema	de	Drenagem:		

Os	 elementos	 de	 Drenagem	 recomendados	 foram	 dimensionados	 com	 capacidade	 de	

atender	às	vazões	do	projeto.	O	sistema	de	micro	drenagem	sugerido	para	a	Vila	Cônego	

Pinheiro	A	 foi	concebido	de	modo	a	captar	águas	advindas	das	encostas,	canalizá‐las	e	

lança‐las	 numa	 canaleta	 existente,	 no	 beco	Cônego	Pinheiro.	A	 captação	do	 canal	 será	

feita	 através	 de	 canaletas	 projetadas	 com	 grelhas.	 As	 águas	 que	 transpassarem	 a	 via	

serão	 colhidas	 mais	 a	 frente	 por	 coletora/passagem	 de	 drenagem	 e	 canalizadas	 por	

galerias	 projetadas,	 conforme	 mostrado	 na	 figura	 14.	 	 Maiores	 detalhes,	 consultar	

projeto	DRE‐01	‐	Projeto	Básico	de	Drenagem	‐	Planta	de	Drenagem,	anexo	ao	relatório.		
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Figura	14:	Detalhes	dos	dispositivos	de	Drenagem	proposto	para	Vila	Cônego	Pinheiro	

Fonte:	Mapa	DRE‐02	‐	Projeto	Básico	de	Drenagem	
	

Os	dispositivos	de	drenagem	propostos	neste	estudo	têm	função	primordial	de	permitir	

o	 acesso	 às	 canalizações,	 para	 efeito	 de	 limpeza	 e	 inspeção,	 de	 modo	 que	 se	 possa	

mantê‐las	em	bom	estado	de	funcionamento,	bem	como	diminuir	a	velocidade	de	água	

em	trechos	onde	a	declividade	do	terreno	é	muito	grande.	

	

 Patamar	Projetado:		

Adjacentes	 aos	muros	 serão	 criados	 patamares	 projetados	 que	 servirão	 como	 acessos	

para	 manutenção	 da	 intervenção	 e	 contribuir	 com	 a	 implantação	 de	 um	 sistema	

adequado	 de	 drenagem.	 Dessa	 forma,	 serão	 projetados	 com	 largura	 de	 1,00	 metro	

conforme	apresentado	na	figura	15.		
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Figura	15:	Detalhes	tipos	dos	patamares	

Fonte:	Prancha	GEO‐02	‐	Perfis	longitudinais,	seção	tipo	e	seções	transversais	gabaritadas.	
	
	
	

 Remoção	de	Famílias:	

	
De	acordo	com	a	Caracterização	de	Empreendimento	de	 Impacto	 ‐	CEI	estava	previsto	

para	 execução	 do	 empreendimento	 a	 remoção	 de	 oito	 famílias,	 mas	 durante	 a	

elaboração	do	projeto	básico	definitivo	para	as	obras	de	intervenção	na	Vila	constatou‐

se	que	não	havia	necessidade	de	nenhuma	remoção	total	das	famílias	residentes.	Dessa	

forma,	será	necessária	apenas	a	remoção	de	duas	varandas.	

	
	

 Tratamento	das	Nascentes:	

Conforme	 caracterizado	 no	 item	 3.3	 deste	 relatório,	 na	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A	 existe	

atualmente	 três	 nascentes	 urbanas	 e	 como	 proposta	 de	 preservação	 dessas	 áreas,	 foi	

feito	 interrupções	 das	 telas	 propostas	 na	 intervenção,	 respeitando	 uma	 área	 de	

aproximadamente	 20	 metros	 quadrados	 no	 entorno	 de	 cada	 nascente,	 para	 que	 os	

moradores	da	comunidade	continuem	desfrutando	deste	bem	natural	(Figura	16).	
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Figura	16:	Localização	das	Nascentes.	

Fonte:	Prancha	GEOT‐01	‐	Projeto	Básico	de	Geotecnia		

	

Os	levantamentos	em	campo	evidenciaram	que	já	existe	um	cuidado	especial	de	alguns	

moradores,	 uma	 vez	 que	 preservam	 e	 aproveitam	 a	 água	 para	 utilização	 doméstica	 e	

para	 criação	 de	 peixes.	 E	 os	 projetos	 básicos	 desenvolvidos	 reforçam	 a	 proposta	 da	

comunidade	 em	 utilizar	 a	 água	 das	 nascentes,	 quando	 possível,	 sendo	 forma	 de	

preserva‐las	(figura	16).	

A	 primeira	 nascente	 (N3),	 está	 localizada	 na	 base	 do	 talvegue,	 onde	 a	 população	

armazena	 parte	 da	 água	 em	 galões	 para	 utilização	 na	 limpeza	 da	 casa	 e	 jardins,	 e	 o	

excedente	é	direcionado,	por	canaleta	no	beco	Cônego	Pinheiro,	para	a	rede	pluvial.	

A	 segunda	 nascente	 (N1),	 por	 ser	 uma	 insurgência	 em	 contato	 de	 fratura	 do	 maciço	

rochoso	 e	 solo‐rocha,	 a	 água	 é	 utilizada	 por	 moradores	 para	 represar	 em	 pequeno	

tanque	 de	 piscicultura,	 ocasionando	 um	 ambiente	 muito	 agradável	 e	 bastante	

preservado,	conforme	mostrado	na	 foto	03.	O	excedente	da	água	é	 lançado	na	rede	de	

drenagem.	
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Foto:	3	Tanque	para	represamento	de	água	da	nascente		

Fonte:	Núcleo	Engenharia,	2014	
	

A	terceira	nascente	(N2),	em	função	de	muito	lixo	e	material	deslocado	da	parte	superior	

da	encosta	não	 foi	possível	 localizar	a	origem	e	percurso	da	água.	A	nascente	está	em	

fratura	 de	 maciço	 rochoso,	 próximo	 a	 uma	 área	 onde	 existem	 diversas	 bananeiras,	

escoando	a	 água	pelo	 terreno	até	 cair	na	 rede	de	 esgoto	 local.	 	 E	para	 indicar	melhor	

aproveitamento	da	nascente	está	previsto,	durante	a	realização	das	obras,	uma	limpeza	

no	local,	a	fim	de	delimitar	e	mapear	o	seu	percurso	atual.	Dessa	forma,	propõe‐se,	após	

a	limpeza	e	mapeamento,	uma	canaleta	para	condução	da	água	até	o	córrego	existente.	

De	 acordo	 com	o	Projeto	Básico,	 a	 contribuição	da	drenagem	nesta	 preservação	 é	 em	

captar	a	água	que	desce	da	parte	superior	da	rocha,	para	que	não	contamine	as	minas	

existentes.	 Na	 rocha,	 a	 água	 pode	 estar	 presente	 nas	 descontinuidades	 abertas	 e	 a	

profundidades	abaixo	dos	20	m,	tendo	como	nível	de	base	o	leito	do	córrego	canalizado	

da	rua	Cônego	Pinheiro.	
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Impactos	Ambientais	

	

Para	as	atividades	previstas	na	Vila	é	necessária	a	execução	de	determinadas	ações	que	

interferem	 no	 meio	 ambiente.	 Como	 ação	 direta,	 essas	 atividades	 introduzem	 no	

ambiente,	elementos	que	podem	afetar	as	dinâmicas	físicas,	bióticas	ou	socioeconômicas	

anteriormente	 existentes.	 A	 intervenção,	 portanto,	 pode	 gerar	 impactos	 ambientais	

associados	com	a	 implantação	e	operação	da	 intervenção	proposta	para	a	Vila	Cônego	

Pinheiro	A.	

O	 levantamento	 dos	 impactos	 se	 dá	 a	 partir	 da	 proposta	 de	 intervenção	 prevista	 no	

Projeto	Básico,	tratadas	no	item	anterior.		No	caso	específico	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A	

os	impactos	podem	ocorrer	durante	a	execução	das	obras	que	podem	gerar	incômodos	

para	 a	 população	 residente	 nas	 proximidades	 do	 trecho	 onde	 ocorrerá	 a	 intervenção	

para	execução	do	projeto,	uma	vez	que	não	haverá	remoção	das	famílias.	

Portanto,	podemos	dizer	que	a	movimentação	de	veículos	e	pessoas	(funcionários)	para	

a	 operação	 de	 canteiros	 de	 obras,	 a	 geração	 de	 resíduos	 sólidos	 e	 a	 manipulação	 de	

material	de	construção	para	execução	das	obras,	são	impactos	mais	expressivos	do	meio	

físico.	 Esses	 impactos	 estão	 relacionados	 com	 as	 ações	 que	 visam	 à	 proteção	 e	

conservação	 do	 meio	 biótico	 através	 da	 manutenção	 da	 área	 onde	 ocorrerão	

modificações	das	formas	de	uso	do	solo.		

Durante	a	operação	do	empreendimento,	não	ocorrerão	interferências	significativas	no	

solo	da	área,	fazendo	com	que	as	chances	de	desencadeamento	de	processos	erosivos	e	

dos	 demais	 tipos	 de	 dinâmica	 superficial	 nessa	 fase	 sejam	 insignificantes	 ou	

inexistentes.	

Os	 impactos	 positivos	 certamente	 apresentarão	 benefícios	 à	 população	 e	melhoria	 da	

qualidade	de	vida,	diminuindo	os	casos	de	doenças	relacionadas	às	condições	insalubres	

da	área,	eliminando	o	risco.	

No	 entanto,	 é	 importante	 dizer	 que	 estes	 impactos	 são	de	 caráter	 reversível	 e	 aceitos	

pela	 população	 quando	 há	 um	 planejamento	 prévio	 de	 sua	 ocorrência	 e	 quando	 é	

devidamente	 informada	 sobre	 o	 fato.	 Deve‐se	 considerar	 que	 a	 área	 de	 intervenção	

prevista	 é	 caracterizada	 como	 benefício	 para	 a	 comunidade	 em	 busca	 de	 melhor	

qualidade	de	vida.	
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5. ÁREA	ALVO	DE	PLANO	GLOBAL	ESPECÍFICO/PROGRAMA	VILA	VIVA	
	

A	 intervenção	 prevista	 para	 a	 Vila	 Cônego	 Pinheiro	 A,	 foi	 recomendada	 no	 estudo	 do	

Plano	 Global	 Específico	 (PGE),	 o	 qual	 tem	 como	 objetivo	 constituir	 o	 planejamento	 e	

ordenamento	 das	 intervenções	 em	 aglomerados	 subnormais,	 abordando	 sempre	 de	

forma	integrada	as	questões	físico‐ambientais,	sócio‐organizativas	e	jurídico‐legais.	

Os	 recursos	 para	 a	 execução	 deste	 empreendimento	 tiveram	 captação	 do	 Orçamento	

Geral	 da	 União	 (OGU),	 para	 as	 áreas	 que	 apresentavam	 risco	 geológico‐geotécnico,	

liberado	 através	 do	 Programa	 de	 Urbanização,	 Regularização	 e	 Integração	 de	

Assentamentos	Precários	‐	ação:	apoio	a	prevenção	e	erradicação	de	riscos	ambientais	e	

sociais,	da	Secretaria	Nacional	de	Programas	Urbanos	do	Ministério	das	Cidades.	

No	 processo	 de	 triagem	 das	 Vilas	 para	 compor	 o	 programa,	 selecionou‐se	 dez	 Vilas,	

localizadas	 no	 município	 de	 Belo	 Horizonte,	 as	 quais	 possuíam	 projetos	 básicos	 e	

apresentavam	características	de	risco	geológico‐geotécnico	alto	e	muito	alto,	com	valor	

de	execução	condizente	ao	financiamento.	A	origem	dos	recursos	é	do	PAC	2‐	2012,	pelo	

programa	 denominado	 Obras	 de	 contenção	 de	 encostas	 em	 BH/MG	 ‐	 Intervenção	 em	

setor	de	risco	alto	e	muito	alto	no	âmbito	do	Programa	PAC	‐	gestão	de	riscos	e	respostas	

à	desastres.	

6. CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

A	partir	da	realização	deste	Relatório	Ambiental	Preliminar	da	Vila	Cônego	Pinheiro	A,	

foi	possível	pontuar	as	características	da	Vila	e	analisar	as	 informações	diagnosticadas	

na	região.	A	ocupação	desordenada,	sem	um	efetivo	planejamento	urbano,	torna‐se	um	

problema	ambiental,	afetando,	principalmente,	as	famílias	que	residem	na	Vila.		

Na	busca	por	melhorias,	a	proposta	de	contenção	da	encosta	na	Vila	Cônego	Pinheiro	A,	

visa	 garantir	 a	 segurança	 da	 população,	 bem	 como	 recuperar	 a	 área	 de	 proteção	

ambiental	e	conservação	ambiental.	
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O	grande	desafio	de	todos	os	envolvidos	num	procedimento	de	licenciamento	ambiental	

é	 viabilizar	 a	 implantação	 dos	 empreendimentos	 com	 compensação	 ambiental	 e	

mitigação	de	impactos	adequados,	gerando	o	menor	dano	possível	ao	meio	ambiente.	

Assim,	podemos	dizer	que,	com	a	experiência	da	Urbel	em	ocupações	desordenadas	no	

município	 de	 Belo	Horizonte,	 é	 possível	 propor	 soluções	 visando	maior	 tranquilidade	

para	 a	 população	 mais	 desfavorecida,	 assentada	 em	 áreas	 irregulares	 e	 inadequadas	

para	habitação,	e	consequente,	mais	perfeito	desenvolvimento	sustentável	necessário	à	

cidade.
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ANEXO	II	‐	ANOTAÇÃO	DE	RESPONSABILIDADE	TÉCNICA	(ART)
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