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Diretoria de Licenciamento Ambiental - DLAM
Gerência de Licenciamento de Infraestrutura – GELIN
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Parecer Técnico nº 1165/20
ADE DE INTERESSE AMBIENTAL
Processo n°: 01-054224/20-76
Objeto: Autorização Para Ocupação de Terreno em Área de Relevância Ambiental
Movimentação de terra construção Centro de Saúde Urucuia
Localização: Rua Robertson Pinto Coelho, n0 400, Região do Barreiro, Bairro Pongelupe
Requerente: Taciana Malheiro Lima Carvalho, BM 76.354-7
Empresa responsável pelos serviços: OEC Engenharia
Responsável Técnico: Igor Henrique Jorge Nunes, CREA/MG 46.881/D
Zoneamento: Ocupação Moderada 2 – OM2
Ref.: Intervenção em ADE de Interesse Ambiental – Serra do Curral
1. Introdução
O processo em pauta refere-se à autorização para desenvolvimento de atividades/obras
civis em área projetada para edificação do Centro de Saúde Urucuia, terreno público
municipal situado à Rua Robertson Pinto Coelho, n0 400, Bairro Pongelupe, Secretaria
Municipal de Administração Regional Barreiro – SMAR - Barreiro.
Em conformidade com o preenchimento do formulário “AUTORIZAÇÃO PARA
OCUPAÇÃO DE TERRENO EM ÁREA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL”, foram
analisadas as características do lote 001, do Quarteirão 038 da Zona Fiscal 216, bairro
mencionado, inserido em área/terreno com equipamentos.

Figura 1: Ficha com informações básicas da área objeto de autorização.
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Figura 2: Vista do croqui de localização do imóvel objeto de licenciamento.

2. Informações gerais sobre a obra
Conforme informações obtidas no Memorial Descritivo apresentado por ocasião da
solicitação da “Autorização Para Ocupação de Terreno em Área de Relevância
Ambiental”, as necessidades desta obra/intervenção se fazem indispensáveis em função
da possibilidade de construção deste projetado Centro de Saúde.
Segundo o documento, os Centros de Saúde - CS correspondem a importantes
instituições públicas destinadas aos primeiros atendimentos em saúde, muitos ocorridos,
normalmente, em locais próximos às residências dos munícipes, instalações estas que
estão previstas em várias regiões de Belo Horizonte.
Segundo informações contidas na documentação apresentada, o projeto em análise foi
estruturado partindo de demandas geradas em algumas áreas pontuais da capital, estas
a partir da definição de parâmetros criados pelas Equipes de Saúde da Família – ESF
que definem e determinam os ambientes e atendimentos necessários/prioritários a cada
região do município.
Para edificação desta obra, a mesma corresponde a Tipologia 2 (6ESF), sendo uma
edificação à seco, em Light Steel Frame, com 2 pavimentos, estrutura em aço, paredes
em placas cimentícias, com gesso acartonado, telhado em cobertura metálica do tipo
sanduiche, totalizando área total construída de 1.085m².
Informações sobre o projeto apresentam como escopo a construção e operação de outros
40 Centros de Saúde no Município de Belo Horizonte, devendo seus construtores ficarem
com a responsabilidade de manutenção e operação por períodos iguais a 20 anos,
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desenvolvendo e realizando serviços de conservação predial, instalações elétricas e
hidráulicas, portaria, jardinagem, limpeza, engenharia clínica, etc.

Figura 3: Vista geral da área pública municipal, com entrada pela Rua Robertson Pinto Coelho,
n0 400, Bairro Barreiro, local onde está sendo projetado o Centro de Saúde Urucuia.

3. Discussão
O Centro de Saúde Urucuia, projetado para proximidades de duas Áreas de Diretrizes
Especiais – ADE de Interesse Ambiental, ADE Serra do Curral e Área de Proteção
Municipal Conjunto Paisagístico da Serra do Curral APA 02, ocupará pequena parte do
lote 001 do Quarteirão 038, área de 1.085 m2, cuja total perfazem 9.815 m2.
Relativo às áreas de canteiro de obras e movimentação de maquinários, estes dados não
foram informados, concluindo que como são obras à seco, toda área poderá ser
considerada como canteiro de obras.
Nas informações prestadas pelos responsáveis, requerente, senhora Taciana Malheiro
Lima Carvalho, BM 76.354-7 e responsável técnico, engenheiro Igor Henrique Jorge
Nunes, CREA/MG – 46.881/D, são apresentadas informações relacionadas ao projeto
proposto.
Neste projeto as intervenções previstas não atingirão os limites das Área de Diretrizes
Especiais – ADE’s, estando distantes cerca de 200 metros da APP hídrica Beco 3 e 150
metros da APP hídrica nascentes no prolongamento da Rua Elvira Viana Doti.
Para tanto e como informado pelo construtor, haverá a necessidade em se promover uma
movimentação de solos em aterro no volume total de 25,32 m3, um desaterro de 3.632,77
m3, bem como um volume de 3.607,45 m3 a serem transportados para áreas externas ao
terreno, volume a ser disposto em propriedade localizada junto à BR 040, km 529, n0 41,
Bairro Morada Nova, município de Contagem/MG.
Segundo informações do responsável técnico pela obra, será o seguinte itinerário do
material a ser transportado: Rua Nelson de Paula Pires; Rua Lucas de Carvalho Santos;
Rua Barão de Monte Alto; Rua Olinto Meireles; Rua Waldyr Soeiro Emrich; Rua Juarez
Teixeira Pinto; BR 040 e BR 040/km 529.
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Neste conjunto de solos a serem movimentados, tanto nos serviços de aterro, desaterro
e empréstimo, os responsáveis pelo empreendimento informam que não serão utilizados
materiais contaminados ou passiveis de toxicidade, bem como de origem orgânica/
entulhos de diversas origens. Foi apresentada “Carta de Aceite” para depósito de solos
em área devidamente licenciada.
O material a ser transportado por vias rodoviárias será feito por caminhões, com volumes
médios em torno de 8,0 m3 /caminhão, demandando um total em torno de 450 viagens.
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Segundo informações constantes na documentação encaminhada, na obra projetada não
haverá edificações em arrimo, conforme croqui apresentado na figura 4:

Figura 4: Vista adequada do croqui do Projeto Centro de Saúde Urucuia com planta base e
locação de exemplares do conjunto florístico inventariado.

Ainda em relação ao projeto, foi possível verificar e como já relatado, trata-se de obra em
domínios da Área de Diretrizes Especiais - ADE de Interesse Ambiental – e ADE Serra
do Curral, onde não haverá intervenção ou regularização em mancha de APP
hídrica/declividade;
Os responsáveis técnicos apresentaram atestado/declaração em que o projeto e a obra
não são passíveis em provocar interferências junto ao lençol freático, documento este
datado de 16/julho/2020;
Buscadas informações nos bancos de dados do sistema municipal de BH, constatou-se
que as intervenções a serem promovidas no lote 001, quarteirão 038 da Zona Fiscal 216
não concorrerão para interferências em Áreas de Preservação Permanente APP hídrica,
conforme relatado e demonstrado na figura seguinte.
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Figura 5: Tomada aérea em vista parcial do conjunto regional no Barreiro, área em projeto para construção do Centro de Saúde Urucuia. Em seta indicadora
vermelha a área em licenciamento; em verde as nascentes hídricas distantes 150 metros do futuro centro de saúde e em azul, área de APP hídrica externas aos
limites da propriedade pública municipal.
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Foram também verificados nos bancos de informações municipais, BH Mapas e SIURBE,
dados relacionados a existência de Unidades de Conservação na região e entorno, sendo
constatada as seguintes Unidades de Conservação:
•

Parque Estadual do Rola Moça”, unidade de proteção integral, criado pelo
Decreto n0 36.071, de 27/09/1994;

•

Área de Proteção Ambiental – APA Sul RMBH, unidade de uso sustentável, criado
pelos Decretos n0 35.624, de 08/06/94 e Decreto 37.812 de 08/03/1993;

•

Área de Proteção Especial – APE, de usos diversos, criado pelo Decreto n0
22.091, de 06/06/1982.

Estas Unidades de Conservação estão localizadas na região sul de Belo Horizonte,
interligada com alguns municípios da RMBH.
Informado no Memorial Descritivo do projeto, a área a sofrer intervenções construtivas
está enquadrada em Zoneamento – Área de Ocupação Moderada 2 – OM2, com
possuindo em IBED 9.815,00m² e real 2.306,80m².
As áreas não terraplenadas e permeáveis em solo natural totalizam 6.234,23m², cerca de
63% da área permeável do terreno. Contabilizando toda área permeável temos
7.095,85m², cerca de 78% da área permeável do terreno como pode ser demostrado na
figura abaixo.

Figura 6: Quantificação da área permeável da área de projeto do Centro de
Saúde Urucuia.
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Relativo às condicionantes geotécnicas, na área não existem superposições de machas
indicativas de locais associados em risco de escavações ou outras questões de caráter
contaminante/periculosidade.
Quanto as opções locacionais, verificando a disponibilidade do terreno, constatou-se que
a área mais central poderia ser, ambientalmente, aquela mais adequada às edificações
da obra, situação em que se evitariam supressões e cortes desnecessários de
exemplares florestais.
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A situação foi levada e debatida junto aos responsáveis construtores que esclareceram,
apresentando as seguintes alegações:
•

As alternativas seriam em escolher entre duas áreas, aquela tecnicamente mais
adequada;

•

Estando em área com grande desnível, a opção seria em escolher a área em que
os cortes fossem menores e produzissem menos escavações/movimentações de
terra;

•

O terreno com tarja em azul, próximo a escola, tem cota altimétrica de 1.027 m,
enquanto a outra extremidade, contato com área em amarelo, tem cota de 1.010
metros, desnível de 17 metros;

•

Já no terreno com tarja em amarelo, o desnível apresentado é próximo de 14 m,
conforme projeto topográfico. Na rua Robertson Pinto Coelho, a cota entre o
terreno de tarja azul e amarelo é de 1017 m, enquanto na rua Nelson de Paulo
Pires, próximo a igreja existente, a cota e de 1003 m, conforme figura abaixo:

Figura 7: Vista das áreas disponíveis para construção do Centro de Saúde Urucuia. Por apresentar um
desnível menor e consequentemente menor movimentação de terras, a área em amarelo foi aquela
tecnicamente mais adequada e, portanto, escolhida como opção construtiva.

Em face a este conjunto de informações e avaliando a disposição dos terrenos, a área
tarjada em amarelo foi escolhida para implantação do Centro de Saúde Urucuia, uma vez
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que o desnível, apesar de também expressivo, vem a ser menor que a outra opção
apresentada.
Segundo demonstrado em projeto, o lote em questão tem dimensões favoráveis em uma
das suas direções, entretanto, é muito estreito na outra, verificando ter somente 34,5 m
disponível para vencer o desnível do platô para as vias.
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Relacionado às informações de caráter arbóreo/florístico, os responsáveis técnicos
informaram terem realizado levantamento florestal, tendo os consultores inventariado a
existência de 74 espécimes da flora nativa, dos quais 37 seriam, inicialmente, suprimidos
para serviços de terraplanagem e obras construtivas.
Entretanto e verificando situação em vistoria ao local, foi solicitado aos construtores uma
averiguação mais criteriosa das reais necessidades de supressão, quando aventou-se a
possibilidade em transplantar alguns exemplares deste conjunto arbóreo, bem como
evitar outros cortes.
Também requerido neste conjunto de informações, o envio de dados relacionados à
composição da flora local, espécies nativas e exóticas, se o conjunto arbóreo corresponde
a um fragmento vegetal ou indivíduos isolados, informações relacionadas ao DAP
(diâmetro altura do peito) e volume material lenhoso a ser produzido quando da
supressão.
Em documento enviado à DLAM/GELIN foi informado que:
•

A vegetação arbórea existente na área levantada é composta por árvores nativas
(62,16%) e exóticas (37,84%);

•

Que a área apresenta características de uso antrópico consolidado, o que a
descaracteriza como fragmento florestal de espécies nativas, sendo composta
principalmente por indivíduos arbóreos isolados;

•

As informações relativas à origem de cada espécime arbóreo (exóticas ou
nativas), Diâmetro à Altura do Peito – DAP, etc., foram incluídas na Planta de
Levantamento Arbóreo (anexo);

•

Que o volume de material lenhoso resultante das supressões das árvores está
sendo estimado em aproximadamente 80 m³;

•

Que foi realizada uma reavaliação técnica pontual dos espécimes arbóreos,
anteriormente indicados para supressão, agora passíveis em serem
transplantados, tendo sido observadas características como aquelas relativas à
adaptabilidade do espécime ao procedimento, porte, condições do local onde se
localizam, condições da copa/raiz e estado fitossanitário;

•

Que após esta avaliação, verificou-se a viabilidade de transplante de 13
espécimes, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Deliberação Normativa nº
22/1999 do COMAM;

•

Que os demais espécimes não são passíveis em serem transplantados por fatores
como porte avantajado, outros por possuírem raízes expostas e/ou danificadas e
mesmo copa composta basicamente por brotações epicórmicas.
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Ao final do documento, foi anexada Planta de Identificação das Árvores, com dados
relacionados às espécies e demais informações, atualizando o respectivo documento.
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Também nesta planta foram inseridas tabelas das espécies distinguido árvores a serem
mantidas; árvores a serem suprimidas; árvores a serem mantidas, quadros estes
apresentados a seguir:

Figura 8: Quadro de árvores a serem mantidas quando da edificação do Centro de Saúde Urucuia.
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Figura 9: Quadro de árvores a serem transplantadas quando da edificação do Centro de Saúde
Urucuia.

Figura 10: Quadro de árvores a serem suprimidas quando da edificação do Centro de Saúde Urucuia.

Com estas informações complementares e quadro atualizado, há indicativos para que
sejam feitas recomposição/compensação do conjunto florístico, tomando por base a
aplicação da Deliberação Normativa COMAM n0 67/2010, de 14/abril/2010, que
estabelece e disciplina a compensação ambiental nos casos de supressão de vegetação,
sendo necessário observar e adotar o disposto nos seguintes artigos:
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Art. 1º - A autorização para supressão de árvores e demais formas de vegetação dentro do
município de Belo Horizonte será emitida após compensação ambiental a ser realizada pelo
respectivo requerente, nos termos desta Deliberação Normativa.
Art. 2º - A compensação ambiental por supressão de árvores e demais formas de vegetação deverá
ser realizada, através do plantio de novas árvores.
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§ 1º – O plantio de que trata o caput deste artigo deverá ocorrer, prioritariamente, dentro dos
limites da área do empreendimento e, no caso de impedimento quanto a esse local, em logradouros
públicos ou em espaços livres de uso público ou áreas similares, em conformidade com as normas
legais específicas vigentes, contemplando todos os elementos necessários e adequados ao bom
desenvolvimento da planta, tais como qualidade da muda, mão de obra, abertura da cova,
adubação e tutoramento, dentre outros.
§ 2° – Ficam estabelecidos os seguintes critérios relativos à quantidade de mudas a serem
plantadas:
I – Para a supressão de árvores dispostas de forma isolada ou em pequenos grupos:
a) no caso de árvores com até 3 metros de altura, deverão ser plantadas duas mudas para cada
árvore suprimida;
b) no caso de árvores com até 3 metros de altura e que possuam algum tipo de proteção legal,
deverão ser plantadas quatro mudas para cada árvore suprimida;
c) no caso de árvores com altura superior a 3 e até 9 metros, deverão ser plantadas quatro mudas
para cada árvore suprimida;
d) no caso de árvores com altura superior a 3 e até 9 metros e que possuam algum tipo de proteção
legal, deverão ser plantadas seis mudas para cada árvore suprimida;
e) no caso de árvores com altura superior a 9 metros, deverão ser plantadas seis mudas para cada
árvore suprimida;
f) no caso de árvores com altura superior a 9 metros e que possuam algum tipo de proteção legal,
deverão ser plantadas quinze mudas para cada árvore suprimida.
II – Para a supressão de vegetação que constitua formação florestal natural ou em regeneração,
deverão ser adotados os critérios estabelecidos no inciso I deste parágrafo, acrescidos do plantio
de mais uma muda de árvore para cada 50 m2 de área afetada, nessas condições.
III – Para a supressão de vegetação que constitua formação natural ou em regeneração não
florestal, tais como campo de altitude ou campo cerrado, deverá ocorrer o plantio de cinco mudas
de árvore para cada 50 m2 de área afetada, nessas condições.
Analisando o quadro de exemplares arbóreos identificados como passiveis a supressão,
abaixo apresentado, chega-se as seguintes conclusões:
•

Na reavaliação dos estudos, serão necessárias a supressão de 26 (vinte e seis)
espécimes, dos quais 20 (vinte) são nativas e 16 (dezesseis) são exóticas;

•

Somente o Ipê-amarelo, Handroanthus serratifolius, consta como integrante
listado de proteção legal, conforme Lei Estadual n0 20.308/2012, de 27/07/2012,
que “Altera a Lei n0 9.743/88, de 15 de dezembro de 1988, que declara de
interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o Ipê-amarelo.
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NÚMERO
14
16
17
18
19
23
24
26
28
30
31
32
34
39
45
49
52
54
56
57
59
60
61
62
63
64

QUADRO DE ÁRVORES A SEREM SUPRIMIDAS
NOME COMUM
NOME CIENTÍFICO
ALTURA - M
Jacarandá-branco
Jacarandá-branco
Jacarandá-de-espinho
Pau-pereira
Ipê-amarelo
Louro-pardo
Mamica-de-porca
Mamica-de-porca
Mamica-de-porca
Ipê-amarelo
Faveiro
Eucalipto
Ipê-roxo
Cafeeiro
Abacateiro
Louro-pardo
Castanheira
Ipê-roxo
Cheflera
Chapéu-de-napoleão
Jacarandá-de-espinho
Gameleira
Jacarandá-de-espinho
Mutamba
Guapuruvú
Paineira

Platypodium elegans
Platypodium elegans
Machaerium aculeatum
Platycyamus regnellii
Handroanthus serratifolius
Cordia trichotoma
Zanthoxylum tingoassuiba
Zanthoxylum rhoifolium
Zanthoxylum tingoassuiba
Handroanthus serratifolius
Peltophorum dubium
Eucalyptus sp.
Handroanthus avellanedae
Coffea arabica
Persea americana
Cordia trichotoma
Terminalia catappa
Handroanthus avellanedae
Schefflera actinophylla
Thevetia peruviana
Machaerium aculeatum
Ficus adhatodifolia
Machaerium aculeatum
Guazuma ulmifolia
Schizolobium parahyba
Chorisia speciosa

8,00
8,00
4,50
5,00
4,50
9,00
4,50
5,00
8,00
7,00
11,00
14,00
5,00
3,00
3,00
3,00
6,00
8,00
6,50
4,50
8,00
9,00
8,00
10,00
13,00
11,00

Reposição
4
4
4
4
6
6
4
4
4
6
6
6
4
2
2
2
4
4
4
4
4
6
4
6
6
6

TOTAL DE REPOSIÇÃO
116
Figura 11: Quadro de árvores a serem suprimidas quando da edificação do Centro de Saúde
Urucuia, constando informações relacionadas à altura dos exemplares e número de espécimes a
serem repostos como compensação. Dn 67/2010.

No inventário elaborado para licenciamento do Centro de Saúde Urucuia, foram
relacionados para aquela área a necessidade de supressão de 2 (dois) exemplares do
Ipê-amarelo, Handroanthus serratifolius, exemplares identificados como de números 19 e
30 e marcados em amarelo, devendo ser efetuada uma reposição para esta espécie de
12 (doze) exemplares no total em compensação.
Para as demais espécies serão feitas as compensações conforme figura 11,
anteriormente apresentada.
Assim e conforme aplicação das informações constantes no respectivo projeto
construtivo, estes conjugados com o porte/categoria da espécie, conclui-se pelo
somatório de 116 (cento e dezesseis) exemplares a serem replantados em forma de
compensação, em área e metodologia a ser apresentada, conforme Plano de
Recomposição/Compensação Vegetal, este listado como condicionante de licenciamento.

4. Conclusão
No presente processo, autorização para intervenção em área de quase 10.000 m 2 de
domínio municipal, lote 001 do quarteirão 038 do Bairro Urucuia, se faz necessária uma
adequação do terreno para construção do Centro de Saúde Urucuia, adequações estas
12
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que envolverão a supressão parcial do conjunto florestal e serviços de
terraplanagem/movimentação de terras para área de 1.085 m2 destinados ao atendimento
hospitalar.
De uma forma geral e considerando tão somente a área informada, serão poucas as
interferências ou danos diretamente a serem promovidos, senão aqueles promovidos na
remoção de solos e supressão de 26 (vinte e seis) exemplares arbóreos.
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O processo de solicitação de uma “AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE TERRENO
EM ÁREA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL” encontra-se formalizado e devidamente
instruído, de maneira que as obras civis no aterro e desaterro, em quantitativos de solos
apresentados, são contornáveis e mitigáveis, em áreas que serão recuperadas ao final.
Nesta etapa construtiva, a preocupação maior refere-se ao processo de escavação e
transporte de volumes de solos, algo em torno de 3.500 m3, conforme informado na
documentação apresentada.
Devem, portanto, os responsáveis elaborarem um programa especifico a ser apresentado
aos seus funcionários, programa este instrutivo abordando a escavação, movimentação,
transporte e disposição dos solos, abordando ainda itens de segurança e observações às
legislações de trânsito. Estando o local destinatário dos solos em consonância com as
legalidades ambientais, este programa será não terá dificuldades em se adequar.
Por se tratar de uma obra civil de importância às comunidades no entorno do Bairro
Pongelupe, este Parecer Técnico se apresenta favorável à emissão das respectivas
autorizações para intervenções, uma vez que os impactos a serem gerados e promovidos,
concentram-se, basicamente, na supressão de 26 (vinte e seis) exemplares arbóreos,
sendo ínfimos se comparados aos benefícios a serem obtidos na saúde pública local.
Esta supressão a ser efetivada deverá ser recomposta em conformidade com a
Deliberação Normativa COMAM n0 67/2010, Art. 1º, Art. 2º, § 10 e 2° e Incisos I e II, devendo
para tanto os responsáveis técnicos observarem as condicionantes apresentadas em
Anexo a este Parecer Técnico.
Concluindo, este Parecer Técnico recomenda o deferimento da solicitação de autorização
para ocupação de terreno em área de relevância ambiental, concomitantemente com as
autorizações para movimentação de terras, tráfego e supressão arbórea, observadas e
atendidas as condicionantes técnicas complementares listadas em Anexo Único a este
Parecer Técnico, devendo os responsáveis buscar as demais autorizações que se fizerem
necessárias para edificação.
Belo Horizonte, 16 de setembro de 2020
Ricardo Figueira de Carvalho- Geógrafo – BM 119.993-3 Nátalle Vieira – Bióloga - BM 114.993-6
Ciente:
Rúthelis Pinhati Júnior – BM 79.668-2 - Gerência de Licenciamento de Infraestrutura.
Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni – Diretoria de Licenciamento Ambiental – DLAM
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Anexo do PT 1165/20
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Item

1

2

3

4

Condicionante de Licenciamento

Elaborar Projeto de Recomposição/Compensação
Vegetal para a área permeável, dentro do lote público
do empreendimento. Neste projeto deverão ser
apresentados e abordadas questões relacionadas à
espécies a serem utilizadas, a preparação e tratamento
dos solos, o plantio/irrigação das mudas previstas para
área remanescente do lote público. Importante o
detalhamento das etapas neste planejamento, isto em
função do plantio de exemplares da flora como
90 dias
reposição, mas e principalmente o transplante de outros
espécimes adultos, de maneira que ambas os conjuntos
florísticos tenham plenas condições de adaptação,
sobrevivência e crescimento em consonância com as
orientações contidas no Anexo I. Esta ação tem como
previsão uma manutenção da área por um período
mínimo de 5 anos, com substituição das mudas em
caso de eventual perda de espécimes da vegetação.
Elaborar instrumentos de comunicação a serem
distribuídos e divulgados junto aos profissionais Antes da atividade
envolvidos na escavação, transporte e movimentação e durante toda a
de terras, orientando-os ao correto exercício das fase operacional
atividades, bem como na observação da legislação de
das obras
trânsito em vigor para esta atividade.
Adoção, quando do início das obras e ocupação do
terreno, de medidas de prevenção e controle dos Durante o período
impactos ambientais/sociais, especificamente nas
construtivo da
atividades laborais e relação de vizinhança com o
obra
entorno do empreendimento.
Durante a fase
Encaminhar relatórios fotográficos trimestrais de
construtiva para
acompanhamento e comprovação no período de
obra e 5 anos para
construção do Centro de Saúde e semestrais, nos 5
a recomposição
(cinco) primeiros anos, pós conclusão das obras.
vegetal

Item

1

2

Prazo

Medida Compensatória

Prazo

Implementar
o
Projeto
de
Recomposição
/Compensação Vegetal, após aprovado pela SMMA em
consonância com um cronograma executivo,
60 dias
concomitantemente, às obras construtivas. Observar
especial atenção para início do ano hidrológico
2020/2021.
Apresentar relatório anual sobre o estado da vegetação
Dezembro de 2021
da área objeto das medidas compensatórias,
e depois
descrevendo, também, as ações e cuidados realizados
anualmente
para seu adequado desenvolvimento.

Notas técnicas:
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1. Após análise inicial do processo, constatou-se que nas questões relacionadas à
movimentação de solos, foram apresentadas informações relacionadas aos volumes de
escavação e transporte, itinerário e destino final. Solicitado, o construtor buscou e
apresentou, em 26/08/2020, Carta de Aceite do material a ser depositado em nome da
HE Empreendimentos Imobiliários. Neste sentido e tendo validade o respectivo
documento que atesta o licenciamento da área de depósito, a SMMA está autorizando o
transporte e movimentação de solos, observadas as legislações de trânsito do município
e condicionante listado para a atividade;
2. Poderá ser emitida autorização para supressão arbórea dos 26 (vinte e seis) indivíduos
arbóreos listados na tabela 11 deste parecer. Para supressão dos ipês amarelos, este
documento subsidia, com informações técnicas, a pertinente análise, devendo, se
aprovada, haver autorização prévia do COMAM para esta supressão. Os procedimentos
para reposição ambiental mediante plantio de 104 (cento e quatro) indivíduos,
preferencialmente de espécimes nativas e 12 (doze) indivíduos de ipês amarelos deverá
ser prevista no Projeto de Recomposição/Compensação Vegetal mencionado na
condicionante nº 01;
3. Relativo à Movimentação de Terras, este documento também possui informações
suficientes em autorizar a escavação, movimentação e transporte de solos, devendo o
construtor observar os condicionantes deste licenciamento.

03- Diretrizes a serem adotadas:
➢ Informar e instalar o canteiro de obras dentro da área compatível com as menores
intervenções no ambiente, em distância afastada da comunidade residente, garantindo
que drenagem se escoe de maneira natural, não concorrendo para início de processos
erosivos e consequentemente disposição de sedimentos no curso base. Se for necessário,
elaborar sistema de contenção de sólidos e resíduos da construção;
➢

Evitar a disposição de materiais e resíduos domésticos ou construtivo, potencialmente a
impactarem e comprometerem a integridade e/ou desenvolvimento das condições bióticas
das espécies vegetais/animais nas vertentes e áreas próximas ao curso base de águas e
seus afluentes;

➢

Remover todos os materiais excedentes e/ou entulhos provenientes das atividades
construtivas, como tijolos, brita, areia, sacos de papel, pregos, madeiras, ferramentas e
outros, proporcionando destinação correta após a finalização das obras;

➢

Elaborar e apresentar aos colaboradores Plano de Instrução para Transporte de Solos
Oriundos da Área de Empréstimo/Desaterro, de forma que se tenha uma ferramenta para
orientar neste transporte que se dará em corredor rodoviário de alto fluxo, reduzindo as
probabilidades de acidentes em vias de trânsito;

➢

Dispor de equipamentos e vasilhames projetados serviços em áreas construtivas,
promovendo uma correta disposição, recolhimento e destinação final para os resíduos de
obras, escritório, refeitório, concorrendo para que sejam minimizadas as possibilidades de
acidentes de trabalho;
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➢

Implementar efetivo controle de maneira que as todas as refeições sejam realizadas no
canteiro de obras, devendo, o construtor observar todas as especificações e normas
trabalhistas e sanitárias;

➢

Adotar medidas sanitárias e instalação de equipamentos químicos que atendam às fases
construtivas do empreendimento;

➢

Quaisquer alterações e modificações no projeto de drenagem, que possam afetar ou não
as condições ambientais da área, deverão ser comunicadas, previamente, à SMMA;

➢

Implementar medidas preventivas que possam concorrer no impedimento da instalação de
processos erosivos e/ou de assoreamento, como já mencionado, como ainda adotar outras
ações relacionadas à dispersão de poeira, gases, lama durante a fase construtiva e que
possam impactar nas condições de saúde dos colaboradores e comunidades de entorno;

➢

Adotar medidas sanitárias e de saúde semelhantes, especificamente visando conter a
expansão do Corona Vírus 19, pandemia que muitas vidas estão sendo ceifadas em todo
o país. Estas medidas são todas aquelas divulgadas por órgãos e organizações de saúde
no país e em todo o mundo.

16

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 1 – ORIENTAÇÕES PROJETO DE REPLANTIO VEGETAL
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1- Critérios e recomendações para plantio na área permeável
Por ser a área permeável fundamental para garantia de serviços ecológicos
no entorno e para mitigar impactos ambientais gerados pela instalação do
empreendimento, deve-se priorizar um processo de revegetação da área que
contenha enriquecimento de espécies vegetais e faça conexão com a
vegetação do entorno, sobretudo aquela que margeia o córrego.
Dois princípios fundamentais devem ser adotados para a recomposição da
vegetação:
1) Proposta de raleio ou retirada inicial de leucenas, com objetivo de criar
condições para o estabelecimento de outras árvores;
2) O plantio de mudas de espécies nativas adequadas e adaptadas para a
condição local, buscando um índice de diversidade apropriado para o local.
Incluir o plantio de duas árvores na APP adjacente ao posto de combustíveis,
contribuindo, assim, para a melhoria das condições ambientais da área, em
substituição às árvores que deveriam ser plantadas na parte frontal do
empreendimento, mas por questão de visibilidade das placas não foram
acatadas pelo empreendedor.
A SMMA propõe-se que seja efetuada a recuperação pelo método do plantio
de mudas de espécies arbóreas conforme os preceitos da Instrução
Normativa nº 05/2009 do Ministério do Meio Ambiente 05/2009 (Art. 5º, § 1º),
porém adotando os seguintes critérios:
a) De acordo com a DN 67/2010, o plantio deverá buscar compatibilidade
com a fitofisionomia local, e sua distribuição no espaço deverá
considerar os grupos funcionais, visando acelerar a cobertura vegetal da
área recuperada;
b) O plantio deverá se adequar ao espaço urbano quanto ao porte das
árvores e distanciamento de equipamentos urbanos (projetados ou
quando existirem) tais como: muros, canaletas drenagem, tubulações
subterrâneas, edificações, bueiros, postes e fiação elétrica;
17
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c) Toda a área superficial deverá permanecer permeável e vegetada,
podendo ser utilizada forração vegetal não nativa (por exemplo,
gramados);
d) O local deverá possuir sistema de irrigação com capacidade para
atender a área de plantio;
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e) Seguir as seguintes recomendações gerais de plantio.
RECOMENDAÇÕES
PERMEÁVEL

GERAIS

DE

REVEGETAÇÃO

DA

ÁREA

RALEIO DE ESPÉCIMES ARBOREOS
Com o objetivo de promover a recomposição da vegetação buscando um
índice de diversidade efetivo para a área permeável, deve-se realizar o
controle de espécie Leucena, que em geral tem alta predominância. Além da
alelopatia, a dominância de leucenas também inibe o estabelecimento de
outras árvores pelo alto índice de sombreamento da área provocado por sua
copa.
Por isso, recomenda-se a apresentação de projeto de raleio da vegetação
atual, reduzindo em 30% o número de árvores na área permeável. Nesse
contexto, deve priorizar árvores de pequeno porte ou a redução de touceiras
de árvores de médio ou grande porte.
Poderão também ser realizadas podas de redução de copas de alguns
espécimes, visando o aumento da insolação em pontos com vegetação muito
densa. Cabe ressaltar, que qualquer intervenção na vegetação deve ser
previamente encaminhada à SMMA para avaliação e emissão de
autorização.
CONTROLE E/OU COMBATE ÀS FORMIGAS CORTADEIRAS
Para reduzir a infestação de formigas, prevenindo o ataque na fase inicial de
crescimento das mudas, deverá ser realizada avaliação prévia na área a ser
plantada com objetivo de localizar formigueiros ativos, identificar as espécies
ocorrentes e, posteriormente, iniciar programa de combate às formigas
PREPARO DA ÁREA DE PLANTIO
Realizar a limpeza da área com retirada de possíveis agentes
contaminantes, entulhos de construção, materiais não degradáveis, que
possam ser considerados como fatores de degradação que possam reduzir
a efetividade do processo de recuperação da área.
CONTROLE E/OU COMBATE ÀS FORMIGAS CORTADEIRAS
18
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Para reduzir a infestação de formigas, prevenindo o ataque na fase inicial de
crescimento das mudas, deverá ser realizada avaliação prévia na área a ser
plantada com objetivo de localizar formigueiros ativos, identificar as espécies
ocorrentes e, posteriormente, iniciar programa de combate às formigas
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PREPARO DAS COVAS DE PLANTIO
As covas de plantio deverão ter dimensões mínimas de 0,60 m de largura x
0,60 m de comprimento x 0,60 m de profundidade. Recomenda-se o
coroamento em um raio de 60 cm entorno da muda, com o controle de
espécies competidoras, sobretudo gramíneas. Para se evitar possíveis
impactos na estabilidade do solo recomenda-se, no coroamento, a roçagem
de espécies competidoras, mantendo o espaço próximo das mudas mais
limpo e arejado.
ADUBAÇÃO DE PLANTIO
Deverá ser misturado na terra de cada cova de plantio 100 gramas de
fertilizante NPK fórmula 10-30-10 e 5 litros de matéria orgânica do tipo
esterco de curral curtido, turfa, composto orgânico etc. Complementar a
adubação da cova com acréscimo de 300g de calcário dolomítico e 100g de
FTE-BR-12 ou similar.

Figura 01 - Esquema representativo do modelo de distribuição de
espécimes arbóreos na área de plantio: 50% pioneiras, 50% clímax, em
grupos intercalados nas linhas, espaçamento 3x2 m, arranjo regular.
ESPÉCIES ARBÓREAS RECOMENDADAS PARA REVEGETAÇÃO
DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INSERIDAS EM LOTES
URBANOS
As tabelas abaixo exibem listas de espécies indicadas para possíveis planos
de recuperação da bacia do Rio São Francisco em Minas Gerais, em áreas
de preservação permanente (Scolforo e Oliveira, 2005), agrupadas quanto à
classe sucessional a que pertencem.
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As espécies deverão ter porte (altura) compatível com as áreas a serem
revegetadas. Outras espécies não indicadas poderão ser utilizadas, desde
que se enquadrem nas características de classe sucessional e adaptação à
região de Belo Horizonte.
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Deverá ser inserido ao final um Quadro de Espécies a serem utilizadas no
projeto de replantio de árvores

ANEXO 2 - ENCARTE FOTOGRÁFICO
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Figura 1: Vista frontal da EMEI Solar Urucuia. Projeto adequado ao terreno, podendo ser verificado
na lateral direita o corte original de todo o lote.

Figura 2: Tomada de fundo da EMEI onde o muro divisório acompanha a forma do terreno.

Figura 3: Vista ainda da área de fundo da EMEI, parcela do lote sem cercamento, local onde os
moradores fazem lançamentos de lixo e entulhos da construção civil. Sugere-se verificar com a
PBH possibilidade em cercar esta área visando resguardar o patrimônio público municipal.
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Figura 4: Vista de descarte de garrafas de vidro no muro da EMEI, prática que poderia receber
uma melhor orientação da municipalidade.

22

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Para validar acesse http://smma.pbh.gov.br/sgcedocs e informe: 20UN7UZC5TOCOZJ. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e
Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital. Assinante(s): RUTHELIS PINHATI JUNIOR, e outros...

Figura 5: Vista da parcela central do lote público. Em destaque o corte feito no terreno em tempos
passados para alguma adequação construtiva. Ao fundo as árvores que compõe o local onde se
encontra o fragmento florestal com maior densidade de exemplares da flora.

Figura 6: Tomada da área onde será construído o Centro de Saúde Urucuia, área já terraplanada
e atualmente utilizada como estacionamento do conjunto habitacional em frente.
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Figura 7: Tomada do fragmento vegetal do lote público, conjunto este composto
por exemplares da flora nativa e exótica. Destaque para a Palmeira imperial ao
centro.

Figura 8: Vista do interior do fragmento, podendo ser constatado tratar-se de exemplares
isolados e de baixa proteção, conforme apresentado neste documento.
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Figura 9: Tomada de um dos arbustos de acerola, árvores em estágio inicial de crescimento
que poderá ser transplantado para o local de reflorestamento deste lote público.

Figura 10: Vista parcial da área de edificação do CS Urucuia, local a ser escavado e
terraplanado quando do início das obras construtivas. Ao fundo a EMEI Solar Urucuia.
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Figura 11: Vista da área de entrada da igreja católica da região, edificada no lote público em
questão.

Figura 12: Tomada parcial da horta comunitária da região do Bairro Pongelupe, parcela mais ao
norte da região.
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