SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DLAM
Gerência de Licenciamento de Infraestrutura – GELIN
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Parecer Técnico nº 1505/20
Processo nº: 01-053.596/16-07
Empreendimento: MY Mall Street Buritis
Localização: Avenida Engenheiro Carlos Goulart, esquina com Pedro Laborne Tavares,
s/nº, Bairro Buritis, Regional Oeste, SARMU-O
Empreendedor: MY Mall Empreendimentos e Participações S/A (Evandro Veiga
Negrão de Lima Júnior)
Empresa Consultora: LUME Estratégia Ambiental
Bacia: Córrego do Cercadinho, bacia do Ribeirão Arrudas
Documentos encaminhados para análise: Relatório Ambiental Preliminar – RAP e
Conjunto documental do processo
Referência: Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP.
1. Introdução
O presente documento corresponde a Parecer Técnico referente ao processo de
licenciamento para análise do requerimento (cadastro SMMA nº 9993-19, de 02/07/19)
de Certificado de Autorização para Intervenção em Área de Preservação
Permanente – APP hídrica para o empreendimento “MY Mall Street Buritis”, edificação
de uso não residencial, previsto para ser instalado no lote 001 do quarteirão 029, este na
Avenida Engenheiro Carlos Goulart, esquina com Pedro Laborne Tavares, s/nº, bairro
Buritis, Regional Oeste.
O respectivo Processo Administrativo de n0 01-053.596/16-07 iniciou-se em março/2015
por meio de empreendedor CONTLOC Customização e Aluguel de Container Ltda, para
o empreendimento “NALATA Bar”, com a geração e apresentação do formulário
Informações Básicas para Edificação. Posteriormente, houve a substituição de
empreendedor e para o empreendimento “MY Mall Street Buritis”.
Neste Parecer serão tratadas questões relacionadas as orientações prestadas pelos
entes municipais de apoio à PBH, análises das informações ambientais contidas nos
relatórios apresentados pelo empreendedor, bem como verificadas imagens da área e
região.
2. Histórico sucinto do processo
Em consulta ao banco de informações ambientais/jurídicas/administrativas da
SMMA/PBH, pasta de documentos juntados de “Inteiro Teor”, foram selecionados os
documentos mais representativos do respectivo processo, sendo os seguintes em ordem
cronológica:
•
•
•

Em 10/03/2015, foram geradas e apresentadas as Informações Básicas para
Edificação;
Na data de 11/03/2015 foram geradas as informações da Fundação Municipal de
Cultura de Belo Horizonte atestando que o imóvel em pauta não pertence ao
perímetro de patrimônio protegido;
Na data de 14/09/2015 o empreendedor inicial providenciou o preenchimento do
formulário de Caracterização de Empreendimento de Impacto – CEI;
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•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Em 05/10/2015 o empreendedor inicial apresentou a Declaração de Existência de
APP nos lotes;
Na data de 16/11/2015 foi emitido ofício GELA com orientação da necessidade de
documentação complementar;
Em 09/03/2016 o empreendedor inicial protocola solicitação de intervenção em
APP;
Em março/2016 o empreendedor inicial protocola para análise o Relatório
Ambiental Preliminar – RAP elaborado pela UMA Projetos, este informando que o
empreendimento será um empreendimento comercial denominado por “NALATA
Bar”;
Na data de 15/03/2016 o empreendedor inicial apresenta declaração atestando
que não haverá interferência no curso d’água;
Na data de 17/03/2016 a empresa de consultoria UMA Gestão de Projetos emite
ofício justificando o não atendimento de algumas questões técnicas e
mercadológicas para o empreendimento, tendo como situação importante a
elaboração de Projeto Arquitetônico que chegou a resultados máximos, porém
insuficientes em relação ao estabelecido. Informa no documento a solicitação que
seja feita uma flexibilização das diretrizes, exemplificando que ficou estabelecido
para a taxa de permeabilidade os valores de 70%, mas atingiu no máximo 56,8%;
Em 28/06/2017 foi realizada reunião do COMAM, sendo pautado no item 4.1 o
processo de responsabilidade da “CONTLOC Customização e Aluguel de
Containers Ltda”, tendo o conselheiro Edson Tavares Braga solicitado vistas;
Em 09/08/2017 o empreendedor protocola ofício informando a desistência no
empreendimento NALATA Bar e consequentemente, na solicitação da
Autorização para Intervenção em APP. Justificou como motivação os elevados
custos alcançados pelo empreendimento e as dificuldades em atender as
diretrizes propostas pela SMMA;
Na data de 23/08/2017 é realizada reunião do COMAM, tendo o respectivo
processo compondo o item 5.2 da pauta. A autorização foi concedida com
estabelecimento de diretrizes e compensações;
Na data de 22/11/2017 acontece reunião do COMAM, o processo voltado à pauta,
tendo sido na data, retirado da pauta;
Na data de 13/12/2017 foi encaminhado ao empreendedor ofício
SMMA/GEXMA/EXTER/3360-17 informando retificação do Certificado de
Autorização n0 0638/17, com inclusão de condicionante “Apresentar Parecer
Técnico da SUDECAP que demonstre o dimensionamento da mancha de
inundação na área de intervenção do empreendimento”;
Em 25/06/2019 é protocolado na SMMA ofício comunicando ser a pessoa jurídica
MY Mall Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ 16.589.912/0001-80, ser o
novo empreendedor deste processo, empreendimento este agora representado
por Evandro Veiga Negrão. Na oportunidade é solicitada alteração de
responsabilidade;
Em julho/2019, a LUME Estratégia Ambiental se apresenta como novo consultor
do processo, protocolando um novo Relatório Ambiental Preliminar – RAP,
acompanhado de Projeto Hidrológico, declaração de ausência de intervenção em
curso d’água, ART de Bárbara Rodrigues Santos e pagamento da taxa de
emolumento (castro SMMA nº 9993-19);
Na data de 02/08/2019 o novo empreendedor encaminha oficio à SMMA
solicitando prioridade na análise dos novos documentos, bem como revisão do
Certificado de Intervenção em APP;
Em 04/10/2019 é encaminhado o oficio GELIN/EXTER n0 2709/19 ao
empreendedor solicitando Informações Complementares ao projeto;
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•

Na data de 17/12/2019 foi elaborado o Parecer Técnico n0 2612/19 sobre o projeto
de drenagem apresentado para o empreendimento. O parecer conclui que não
houve mitigação dos impactos da impermeabilização do solo;
Em 07/02/2020 foi elaborado novo Parecer Técnico n0 0262/20 que analisou
informações complementares sobre o projeto de drenagem (cadastro SMMA nº
01583-20). O parecer atestou que o projeto de drenagem atendeu ao conceito de
escoamento primitivo, entretanto, ressaltou a ausência de análise pela SMOBI
quanto ao lançamento na rede pública de drenagem e alertou o fato de
empreendimento encontrar-se em mancha de inundação e APP.
Na data de 19/06/2020 é emitido Relatório Técnico EI DGAU/SMOB n0 052/2020
relativos a análise de Projeto de Ligação Pluvial a Rede Pública de Drenagem. O
relatório concluiu favoravelmente ao empreendimento com ressalvas;
Na data de 09/10/2020 o empreendedor envia ofício à SMMA informando proposta
de nova ocupação com manutenção de 15 metros de APP. Além disso, apresentou
estudo técnico com dimensionamento da mancha de inundação com a afirmação
de que, o empreendimento estaria fora da mancha apresentada no estudo.

3. Informações gerais sobre a obra
O processo de licenciamento iniciado em março/2015 correspondia, inicialmente, à
solicitação de Certificado de Autorização para Intervenção em Área de Preservação
Permanente – APP para o empreendimento denominado por “NALATA Bar”, este de
responsabilidade da CONTLOC - Customização e Aluguei de Container Ltda., cujos lotes
de números 001 e 002, quadra 29, encontram-se no endereço da Avenida Engenheiro
Carlos Goulart esquina com Rua Pedro Laborne Tavares, s/n Bairro Buritis, município de
Belo Horizonte.

Figura 1: Vista da área proposta para o empreendimento NALATA Bar, este que seria instalado em
local movimentado do Bairro Buritis, área de grande movimento comercial. Demarcados os lotes 1 e
2, da quadra 29.
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O atendimento à elaboração de documentação técnica e processual seguiu o que ficou
determinado quando da expedição do ofício GELA/EXTER nº 3698-15, "Orientação para
o Licenciamento de Empreendimento de Impacto – OLEI”, este referente a solicitação de
autorização para intervenção, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
O primeiro Relatório Ambiental Preliminar – RAP foi apresentado pela UMA Gestão de
Projetos, em março/2016, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Termo
de Referência – TR, constante no anexo 1 do mesmo documento.
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O empreendedor, por seus consultores, justifica a localização do empreendimento
baseando-se no histórico crescimento urbano com altos investimentos que se fizeram
presentes naquele vetor sul de Belo Horizonte, tendo na saída da capital mineira para o
Rio de Janeiro, consideráveis investimentos na implantação de grandes equipamentos
como shoppings, supermercados, comércio e melhorias, unidades de ensino, hospitais e
vias de acesso.
A implantação destes incrementos contribuiu para uma fixação pioneira da população
naquela região, população que apresenta um razoável poder aquisitivo.
Áreas próximas a esta região também passaram por este crescimento, situação que ficou
generalizado para a região, atraindo e fortalecendo o crescimento imobiliário dos bairros
no entorno, colaborando em um ciclo de “investimento atraindo investimento”.
O Bairro Buritis correspondia a um setor imobiliário que abrigava, décadas atrás, somente
grandes residências, cuja infraestrutura mais simples, atendia as necessidades desta
população.
Com investimentos públicos nos setores de saneamento e energia, a área se tornou bem
interessante para que diversos empreendimentos residenciais se instalaram no local
incrementando assim a demanda por comércio e serviços.
Neste sentido, se deram a formação de significativos eixos comerciais muitas vezes com
a oferta de bens de consumo regional e não de primeira necessidade, como por exemplo
as concessionárias na Av. Barão Homem de Mello ao mesmo tempo em que se verifica
uma concentração de comercio e serviços na Av. Mario Werneck.
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Figura 2: Tomada frontal da área em análise, podendo ser verificado se tratar de local atualmente
usado como área de estacionamento de veículos.

Com estas características proporcionadas à região, expandiu-se e formou-se uma
centralidade local, reforçando a concentração de consumidores, que por sua vez
acabavam por atrai novos investimentos.
Informou o empreendedor inicial que o empreendimento "NALATA BAR" que seria
instalado no lote 001 e 002, da quadra 029, na esquina da Av. Engenheiro Carlos Goulart
com Rua Pedro Laborne Tavares, aproveitaria o potencial do local em termos de
atratividade da área, considerando ainda uma situação inédita, ou seja, a não edificação
dos lotes para implantar uma área comercial, optando por empreendimento em caráter
provisório, de baixo impacto e menores custos.
Segundo os consultores, a proposta elaborada observava condições técnico-financeiras
mais adequadas ao tipo de empreendimento, viabilizando e compatibilizando o mesmo
com os parâmetros urbanísticos vigentes para a Lei de Uso e Ocupação do Solo no ano
de 2016 em Belo Horizonte.
Os lotes 001 e 002, da quadra 029, local proposto para o empreendimento, perfazem um
total de 900 m2 de área, estando os mesmos regularizados perante a legislação
urbanística em conformidade com a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de
Belo Horizonte n0 7166/96 e alterações, localizando-se na então Zona de Adensamento
Restrito 1 - ZAR-1, atualmente, Zona de Ocupação Moderada – OM (Lei nº 11.181/19).
Sendo um empreendimento proposto e destinado ao uso comercial, o mesmo seria
implantado no local como um bar, em dois pavimentos, devendo contar com 9 vagas de
garagem, sendo uma para portadores de necessidades especiais – PNE, com acessos
de veículos e pedestres ocorrendo em local de forma separada pela Av. Engenheiro
Carlos Goulart.
O 1° pavimento será composto por dois acessos sendo um para veículos e o outro para
pedestre, estacionamento para veículos, circulação vertical e horizontal, deck, salão
principal, cozinha, dois estoques, três instalações sanitárias sendo uma para PNE, área
permeável, jardim e caixa.
5

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

O 2° pavimento possuirá circulação vertical e horizontal, lounge, estoque, dois terraços e
jardim.
Na fase de implantação será constituído um canteiro de obras, dimensionado de acordo
com o porte e necessidades com suas respectivas ligações provisórias, complementadas
pela execução das etapas de limpeza do terreno, movimentação de terra, fundação,
alvenaria, instalação dos containers, cobertura, acabamentos (externos e internos) e
limpeza da obra.
Na fase de operação do empreendimento, o que vem a ser comum para locais deste tipo
e natureza, será o funcionamento do bar como atividade de lazer.
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4. Discussão – Parte 1 – Empreendimento NALATA Bar
A área em processo de discussão e análise, lotes 001 e 002, da quadra 29, Bairro Buritis,
corresponde a um local que vem sendo ocupado já há quase 30 anos, podendo ser
verificada esta evolução da urbanização nas figuras da página seguinte, datadas de
27/11/2002 a primeira e a seguinte, em 19/08/2020, respectivamente.
Por terem passado por este longo período de urbanização, basta verificar a situação do
curso Córrego Cercadinho neste período, onde foram concedidas autorizações para
ocupação e intervenções em suas margens, estando atualmente este curso com um único
trecho a céu aberto, área proposta para o empreendimento, até a Estação Ecológica
Cercadinho.
Comparando as imagens, pode também ser verificado que grandes áreas então ocupadas
por uma vegetação característica da Mata Atlântica, foram neste período suprimidas,
dando espaço a recomposição de outras áreas e quantitativos, visivelmente, menores que
anteriormente, porém, legalmente resguardadas.

Figura 3: Tomada de imagem de satélite da área em análise, lotes 001 e 002, da quadra 029, Bairro
Buritis, onde podem ser observadas relativa ocupação das margens do Córrego Cercadinho em
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área indicativa. Muitas áreas em solo exposto indicam o início e preparação da implantação de
novos empreendimentos comerciais e residenciais.

Figura 4: Passados quase 20 anos entre as imagens, pode ser constatada a ocupação da área de
forma ampla, a canalização de parte do Córrego do Cercadinho e a abertura de vários acessos e/ou
a duplicação destes. O trecho do referido curso, então visível em 2002, encontra-se atualmente
com vegetação exuberante dos espécimes que foram preservados.

Figura 5: Perspectiva do curso do Córrego do Cercadinho em seu trecho a céu aberto, à
montante da Rua Pedro Laborne Tavares. Apesar de ser considerado área de APP hídrica,
vários foram os empreendimentos autorizados a se instalarem, com restrições e
adequações legais.
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Analisando a área e confrontando com os estudos, pode ser constatado que nestes anos
de ocupação da região, grande parte da área parcelada já foi ocupada, sendo poucos os
lotes, visualizados pelas imagens, ainda não urbanizados.
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Estas áreas apresentam, como informado, uma conformação de centralidade das
atividades relacionadas ao comércio, serviços, instituições de ensino e outros
equipamentos, sendo que no caso específico desses lotes, a atividade pretendida não
promoverá nenhum impacto ao trecho, mesmo estando esta área circunscrita à zona de
amortecimento da Estação Ecológica do Cercadinho.

Figura 6: Tomada do Córrego Cercadinho em área dos lotes objeto da análise.

Por outros processos analisados nesta bacia, propriamente dentro da APP do Córrego
Cercadinho, constatou-se que a vegetação ciliar, de forma geral, sempre foi afetada por
ações antrópicas, ações estas intrínsecas ao processo de urbanização, sendo que para
este caso não haverá intervenções na mesma, isto em face a não existência de
exemplares representativos do bioma, senão herbáceas e gramíneas como o capins e
braquiárias.
A ocupação do território de maneira generalizada, vem se modificando com o passar do
tempo aliada a urbanização do espaço, perdendo a região a funcionalidade em se
preservar o ambiente, cada dia mais urbano e tomado por atividades antrópicas.
Relacionado às Unidades de Conservação, notoriamente de amplo conhecimento, tratarse a região em ser uma área que abriga muitos parques e locais especiais, isto devido ao
relevo acidentado que propicia especial beleza cênica.
O histórico processo de exploração mineral também gerou a necessidade em se preservar
áreas ainda não impactadas por estas atividades, concluindo pela precaução nos
cuidados com os mananciais que contribuem no abastecimento de parte das
necessidades da capital mineira. Abaixo um quadro com as unidades de conservação da
região:
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Figura 7: Quadro demonstrativo das unidades de conservação da região de Belo Horizonte
e entorno, com respectivo uso e distância aproximada da área em análise.

Com esta situação levantada e emitidos pareceres técnicos apresentados no histórico do
processo, a solicitação de licenciamento foi informada ao empreendedor e seus
consultores, antes de ser levada à reunião do COMAM para deliberações.
Em ofício datado de 17/03/2016 os consultores da UMA Gestão de Projetos comunicaram
a impossibilidade de atendimento a algumas questões técnicas e mercadológicas para o
empreendimento, sendo que mesmo após a elaboração do Projeto Arquitetônico, alguns
resultados chegaram aos limites máximos possíveis, porém, abaixo daqueles que seriam
estabelecidos.
Em 28/06/2017 foi realizada reunião do COMAM, sendo pautado no item 4.1 o processo
CONTLOC Customização e Aluguel de Containers, tendo o conselheiro Edson Tavares
Braga solicitado vistas ao processo.
Na data de 09/08/2017, depois de verificados os resultados levantados pelos consultores
técnicos sobre o empreendimento e uma eventual impossibilidade de atendimento de
novas informações que seriam solicitadas, o empreendedor protocola ofício informando a
sua desistência no empreendimento “NALATA Bar” e consequentemente, na solicitação
do Certificado de Autorização para Intervenção em APP.
Justificou a CONTLOC Customização e Aluguel de Containers como sendo a motivação,
os elevados custos que as adequações ao projeto estariam alcançando, bem como as
dificuldades em atender as diretrizes propostas pela SMMA.
Em 23/08/2017 foi realizada reunião do COMAM, tendo o respectivo processo composto
a pauta deliberativa, item 5.2, aprovada e autorizada a emissão do Certificado de
Autorização para Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP N0 0638/17.
Este certificado foi concedido com estabelecimento de diretrizes e compensações, tendo
sido reapresentadas a seguir:
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Figura 8: Primeira folha do ofício SMMA comunicando retificações a serem feitas no processo de
licenciamento, diretrizes originais.
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Figura 9: Segunda folha do ofício SMMA comunicando retificações a serem feitas no processo de
licenciamento, diretrizes retificados.
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Na
data
de
13/12/2017
foi
encaminhado
ao
empreendedor
ofício
SMMA/GEXMA/EXTER/3360-17 informando retificação do Certificado de Autorização
para Intervenção em Área de Preservação Permanente - APP n0 0638/17, com
inclusão de condicionante “Apresentar Parecer Técnico da SUDECAP que demonstre o
dimensionamento da mancha de inundação na área de intervenção do empreendimento”.
5. Discussão – Parte 2 – Empreendimento MY Mall Street Buritis
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Em 25/06/2019 a SMMA recebe ofício comunicando alterações de pessoa jurídica para o
processo em questão, informando ser o empreendedor a empresa Mymall
Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ 16.589.912/0001-80, representada pelo
senhor Evandro Veiga Negrão.
Em julho/2019, a LUME Estratégia Ambiental se faz apresentar como nova empresa
consultora do processo, protocolando uma versão atualizada do Relatório Ambiental
Preliminar – RAP, acompanhado de projeto na área hídrica, bem como declaração de
ausência de intervenção em curso d’água, ART de Bárbara Rodrigues Santos e
pagamento da taxa de emolumento, complementações estas que procuram atender as
diretrizes do licenciamento concedido.
5.1 Analise do Relatório Ambiental Preliminar – RAP – Atualizado ao novo projeto
O novo RAP elaborado, agora de responsabilidade da nova empresa consultora
urbano/ambiental, acima nominada, pretendeu atualizar o documento técnico
considerando um projeto proposto, projeto este que reporta a construção de uma área
comercial na tipologia "Street Mall”, o MYMALL STREET BURITIS, em caráter provisório
- container, tendo como pessoa jurídica a MYMALL Empreendimentos e Participações
S/A.
Ainda nesta adequação, foi apresentada discussão para a ocupação da APP,
considerando estudos realizados relativos à mancha de inundação do Córrego
Cercadinho e a viabilidade de ocupação.
Consta neste novo estudo as mesmas questões e proposições anteriores em
conformidade com a regularidade urbanística, as características ambientais, a relevância
ambiental da área a passar por intervenção, sendo caracterizados os seguintes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Impacto da intervenção no entorno;
Grau de antropização;
Caracterização dos recursos hídricos da área;
Cobertura vegetal existente;
Proximidade de parques e unidades de conservação;
Ocorrência de processos de risco geológico e enchentes;
Demais áreas de relevância ambiental.

Segundo os consultores, o objetivo dos novos estudos foi requerer a revisão na
autorização para ocupação da área, levando-se em consideração todos os processos
ambientais pelo qual já passou, admitindo-se algumas adequações a serem propostas.
No atualizado RAP os consultores apresentam questões interessantes relativas aos lotes
em pauta e que merecem uma análise especial:
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•

Informam que “os lotes 01 e 02 do quarteirão 29 fazem parte do CP 255001M,
aprovado em 08/11/1978. Essa planta CP ignorou a presença do Córrego
Cercadinho e esse fato acarretou desconformidades como o lote 02, atravessado
pelo córrego, o que praticamente inviabilizou sua ocupação”;

•

Que “as edificações existentes do outro lado da Rua Pedro Laborne puderam
ocupar os lotes existentes por causa da canalização do córrego em canal fechado.
Porém, para os lotes situados ao longo do curso d'água em leito natural,
estabeleceram-se restrições que impedem uma ocupação conforme o
zoneamento permite”;

•

Que “a localização do Córrego Cercadinho foi anotada nesse CP somente em
25/09/2002, quando se estabeleceu a necessidade de se promover consulta à
SMMA para fornecimento de diretrizes ao correto tratamento a ser dado ao
mesmo, quando da proposição de ocupação dos lotes sobre os quais o leito do
córrego se acha implantado”;

•

Ressaltam os consultores afirmando que “ainda cabe ressaltar que a aprovação
do loteamento se deu anteriormente à Lei Federal no 7.803/1989, que alterou a
redação da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal) que estabeleceu a aplicação dos
limites das áreas de preservação permanente às áreas urbanas. Dessa maneira,
tem-se uma situação de ocupação antrópica consolidada, cabendo aos
proprietários dos lotes, estudos alternativos para viabilizar a ocupação e, ao
mesmo tempo, harmonizar as questões ambientais que envolvem a presença do
Córrego Cercadinho”.

Continuam os consultores a informar que o lote 01 e parte do lote 02 já se encontram
antropizados, sem cobertura vegetal, com sua topografia modificada, sendo conformada
uma plataforma em nível superior da av. Engenheiro Carlos Goulart e da rua Pedro
Laborne, utilizada para estacionamento de veículos (ver figura 2). Complementam que
estes novos estudos procuram adequar a situação com novo ajuste em projeto para
ocupação da APP;
Informam que nesta tipologia comercial proposta será adotado o tipo de "Street Mall", a
ser denominado "MYMALL STREET BURITIS", contemplando lojas, salas, vagas de
garagem, entre outros, sendo que no projeto anterior o objetivo era direcionado somente
à instalação de um bar.
Neste novo arranjo do empreendimento, mudam os consultores, permanecem o
arcabouço em estruturas metálicas desmontáveis, com a utilização da tecnologia de
containers, estas com propriedades de baixo impacto na execução das fundações, fácil
montagem e também desmontagem, quando necessário.
Importante ressaltar que analisando o novo projeto, os containers a serem dispostos na
ocupação do espaço, irão valorizar a disposição topografia do terreno, uma vez que não
haverá construção de contenções, muros de arrimos e mesmo garagens em subsolo.
O novo projeto apresentado dispõe em 03 (três) níveis de implantação acompanhando o
“grade” da via, bem como a topografia natural do terreno, sendo necessários poucos
ajustes na movimentação de terra, minimizando significativamente a gerações de ruídos
ou poeiras no terreno ou na vizinhança.
O conjunto comercial apresentado no projeto arquitetônico será formado por 19 containers
em 2 pavimentes, sendo que no 1° pavimento estarão dispostas 15 lojas, dois acessos,
13
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um para veículos e outro para pedestres, 19 vagas de estacionamento para veículos,
circulação vertical e horizontal e deck. O 2º pavimento será composto por circulação
vertical e horizontal, 3 terraços e 9 lojas.

Figura 10: Vista em perspectiva do 10 pavimento do projeto MY Mall Street Buritis.

Figura 11: Vista em perspectiva do 20 pavimento do projeto MY Mall Street Buritis.

Figura 12: Vista em perspectiva frontal do projeto My Mall Street Buritis.
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Os consultores informam ainda que além da característica construtiva em formato de
container, o projeto possui um aproveitamento de CA (coeficiente de área líquida) inferior
ao permitido pelo zoneamento, ou seja, CA de 1,0 permitido, sendo que o projeto usa 0,40
ou aproximadamente 40% do potencial permitido.
Outros aspectos ambientais importantes do projeto correspondem a taxa de ocupação e
taxa de permeabilidade vegetada, onde se adotou para ocupação da construção de
apenas 20% do terreno, em torno de 1.845 m2, enquanto a projeção da edificação ocupará
somente 369 m2, com uma taxa de permeabilidade vegetada de mais de 55%.
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Para melhorar este valor, propõe-se que o empreendedor implante em toda a área de
estacionamento piso tipo cobograma, sistema que irá contribuir para infiltração da água
no solo.
A análise da conformidade legal dos parâmetros urbanísticos do empreendimento deverá
ser realizada pela SUREG no momento de aprovação do projeto arquitetônico para fins
de Alvará de Construção.
De forma geral os consultores descrevem no RAP os aspectos físicos da região, geologia,
geomorfologia, sobre os aspectos bióticos, caracterização geral da vegetação, as
Unidades de Conservação e áreas protegidas, aspectos socioeconômicos sob uma
contextualização local e regional de Belo Horizonte. A seguir, será dada ênfase nos
aspectos de drenagem e manejo das águas pluviais e na Área de Preservação
Permanente – APP, onde pretende-se implantar o empreendimento.

5.1.1- Projeto de Drenagem e manejo das águas pluviais
Provavelmente um dos aspectos mais desafiadores do presente licenciamento refere-se
à mancha de inundação do Córrego Cercadinho. Em setembro/2018 foram contratados e
elaborados "Estudos Hidrológicos e Hidráulicos do Córrego Cercadinho - Análise de Risco
de Inundações do Empreendimento My Mall", estes desenvolvidos pela empresa Pimenta
Bueno Engenharia, estudos que visavam analisar o risco de inundações potencialmente
a serem promovidos para este empreendimento.
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Figura 13: Vista da mancha de inundação em relação ao projeto adequado e proposto na nova
concepção do empreendimento.

Os estudos abordam desde as informações básicas desta bacia, cuja área de drenagem
corresponde a 12 km2, sendo considerada a alta bacia o trecho compreendido entre as
nascentes e o início das galerias, na Rua Pedro Laborne, local dos lotes em análise.
Os levantamentos informam do uso da base planialtimétrica digital disponível no
SIGDRENAGEM do PDDBH, com curvas de nível de 5 em 5 metros, onde foram definidas
9 sub-bacias de contribuição até o trecho do Córrego Cercadinho objeto de estudo.
Também são relatadas as condições do leito natural, extensão e declividades médias, da
condição de encaixamento e maior aprofundamento da calha, do fundo em aluvião com
presença de matacões, dos taludes sem vegetação ciliar e das cotas altimétricas mais
elevada da margem esquerda onde está previsto o empreendimento em relação à
margem direita.
Discorrem os especialistas nas informações sobre as galerias e suas referências técnicas,
sobre as condições de declividade das encostas, bem como de condições outras que
colaboram para que as cheias se deem de forma rápida, tempo de pico curto e
escoamento superficial com velocidades elevadas de propagação.
Relatam os consultores sobre o evento pluviométrico que proporcionou a maior vazão de
pico do hidrograma, sendo resultado obtido a partir de um esquema de modelo topológico
da área em estudo da bacia do Córrego Cercadinho, desenvolvido a partir de programa
HEC-HMS, composto das 9 sub-bacias, 6 trechos de curso d'água e 7 pontos de controle
(seções) ao longo da bacia.
16

Para validar acesse http://smma.pbh.gov.br/sgcedocs e informe: 20U5ZP7EUDOROKX. 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): PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI GROSSI, e outros...

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Figura 14: Vista da mancha de inundação das áreas dos lotes 1 e 2 da quadra 29, Bairro Buritis, local
objeto dos estudos hidráulicos e hidrológicos da bacia do Córrego Cercadinho.

Informam os estudiosos que a partir do levantamento planialtimétrico fornecidos pelas
condições topográficas e pela mancha de inundação do trecho em estudo, associada à
uma vazão de cheia do Córrego Cercadinho, com tempo de recorrência de 25 anos,
associada à dimensão reduzida da seção geométrica desta galeria, a capacidade de
escoamento é insuficiente para drenar as vazões de cheias geradas pela bacia
hidrográfica de contribuição.
Esta situação concorre para um represamento na ala de entrada e, consequentemente,
transbordamento para jusante e um remanso para montante com extensão da ordem de
25 metros, com extravasamento lateral da calha menor do Córrego Cercadinho pela sua
margem direita, situada em cota mais baixa em relação à margem esquerda.
Complementam os hidrólogos que este comportamento não implica em inundações da
margem esquerda, onde está projetada a implantação do empreendimento MYMALL
STREET BURITIS, visto que o terreno se encontra em cota mais elevada, se comparada
ao leito do curso d'água.
Complementam os especialistas que o resultado obtido com a aplicação do modelo
computacional possibilita o cálculo do escoamento em regime permanente e nãopermanente, gradualmente e bruscamente variado, permitindo as simulações da
ocorrência de fenômenos específicos, como mudanças de regimes de escoamento,
remanso, ressaltos, entre outros.
Concluem que as simulações do Córrego Cercadinho foram realizadas na opção de
regime misto de escoamento, amparando assim para condições subcríticas ou
supercríticas, com a identificação automática das seções de controle.
As condições de contorno adotadas nas simulações hidráulicas foram iguais as
declividades de fundo (obtidas do levantamento topográfico) das galerias existentes a
montante e a jusante do trecho em leito natural objeto de estudo.
No dia 09/10/2020 o empreendedor protocolou plantas com cortes longitudinais, no intuito
de demonstrar a cota de implantação do empreendimento, conforme é demonstrado a
seguir:
17
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A figura 9 ilustra o perfil de escoamento ao longo do trecho em estudo do Córrego Cercadinho para
vazão de cheia com recorrência de 25 anos. A dinâmica de propagação das vazões de cheias na
calha do Córrego Cercadinho, no trecho do empreendimento My Mall, apresenta-se semelhante à
de um reservatório de detenção, com vazão de descarga controlada pela capacidade hidráulica da
galeria existente a jusante (sob a rua Pedro Laborne Tavares).
Em virtude da dimensão reduzida da seção geométrica desta galeria, sua capacidade é insuficiente
para escoar as vazões de cheias geradas pela bacia hidrográfica de contribuição, resultando assim
em represamento na ala de entrada e, consequentemente, transbordamento para jusante e um
remanso para montante com extensão da ordem de 25 metros (até a Estaca 23), com
extravasamento lateral da calha menor do Córrego Cercadinho pela sua margem direita, situada
em cota mais baixa em relação à margem esquerda.
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Este comportamento não implica em inundações da margem esquerda, onde está prevista a
implantação do empreendimento My Mall, pois o terreno encontra-se em cota mais elevada do que
o leito do curso d’água.

A figura 10 ilustra o nível d’água (N.A.) máximo na seção transversal na entrada da galeria
existente a jusante do trecho em leito natural do Córrego Cercadinho, próximo ao empreendimento
My Mall. Observa-se o transbordamento sobre a ala de entrada da galeria, devido à insuficiência
desta para vazões de cheias com recorrência de 25 anos, com inundação no ponto baixo da via
local (Rua Pedro Laborne Tavares) e entorno, com lâmina d’água da ordem de 1,0 m. Este
resultado obtido no modelo HEC-RAS mostrou-se condizente com o comportamento e as
inundações relatadas por funcionários do Mcdonalds e do Colégio Batista Mineiro, situados no
local em questão, quando da ocorrência de chuvas de maior intensidade.
Portanto, observa-se que, no trecho onde o empreendimento My Mall está projetado (entre as
estacas 19 e 27 do levantamento topográfico), o nível d’água do Córrego Cercadinho ultrapassa a
sua calha menor, no entanto, não atinge a elevação do terreno na sua margem esquerda.
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O transbordamento ocorre na margem direita, onde o terreno encontra-se em cota mais baixa do
que a margem esquerda, e para jusante (sobre a rua Pedro Laborne Tavares) conforme ilustrado
na perspectiva 3D obtida do modelo HEC-RAS e apresentada na Figura 11.

A partir dos N.A.’s máximos obtidos do modelo HEC-RAS (Tabela 9) e do levantamento
planialtimétrico fornecido pela topografia, foi elaborada a mancha de inundação no trecho em
estudo, associada à vazão de cheia do Córrego Cercadinho com recorrência de 25 anos,
apresentada nas figuras 12 e 13.
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Os resultados indicaram que o terreno (Lote 001 da Quadra 29, Zona 170) onde está prevista a
implantação do empreendimento My Mall encontra-se em cota altimétrica acima do nível d’água
(N.A) máximo da cheia do Córrego Cercadinho com período de retorno de 25 anos e, portanto,
situa-se fora da mancha de inundação associada a este risco de ocorrência.
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No que ser refere ao projeto de drenagem, foi apresentada proposta em instalar
dispositivo na parte mais elevada do terreno para receber contribuições das coberturas
dos containers. O dispositivo terá como finalidade, promover a retenção das águas de
chuva, liberando-as de maneira controlada para a rede pública de drenagem, bem como
permitindo ainda, a infiltração de parte deste volume destinado a recarga do aquífero.
Essas questões foram trazidas pelo projeto de drenagem (cadastro SMMA nº 1583-20)
apresentado para o empreendimento, atendendo ao conceito de escoamento primitivo. O
referido projeto foi aprovado pelo Parecer Técnico nº 0262-20, que destacou os seguintes
pontos:
•

Em 31/01/2020 foi feita pela SMMA vistoria técnica ao local, destacando que em
28/01/2020 ocorreu chuvas de grandes volumes em BH, inundando as vias
próximas ao empreendimento, Avenida Engenheiro Carlos Goulart e a Rua Pedro
Laborne Tavares;

•

Entende o analista que Belo Horizonte possui diversas áreas que não deveriam
ter sido ocupadas em locais de inundação, agora trazem diversos prejuízos à
população e ao Poder Público;

•

Segundo informações do empreendedor, o empreendimento não se encontra
dentro da mancha de inundação. Nos eventos chuvosos recentes (janeiro de
2020), a região ficou alagada e o terreno foi totalmente inundado;

•

Caberá a SMOBI, órgão gestor do sistema de drenagem do município, definir se
o terreno se encontra em mancha de inundação ou risco iminente de inundação,
definindo para qual período de retorno correspondeu a chuva de 28 de janeiro de
2020;

•

Considera-se ainda, que não foi atendida a solicitação de análise de processo
junto a SMOBI, visto que há proposta de lançamento na Rede Pública de
Drenagem;

•

Que nesta mesma vistoria foi possível constatar que o Córrego Cercadinho, que
passa limítrofe ao terreno, se encontra em leito natural caracterizando o local como
APP Hídrica com faixa de preservação de 30m;

•

Em conformidade com a planta apresentada pelo empreendedor, o
empreendimento está somente a 11m da margem do córrego. Ainda, de acordo
com cadastro da PBH (GEO SIURBE), a mancha de APP compreende grande
parte do terreno, sobreposta a proposta de ocupação.

Ao final do Parecer Técnico, a equipe entende que:
•

O empreendimento atende ao escoamento primitivo para um determinado período
de retorno;

•

Não foi atendida a solicitação de análise de processo junto a SMOBI, visto que há
proposta de lançamento na Rede Pública de Drenagem. Documentação deverá
ser analisada pelo órgão;

•

O empreendimento proposto encontra-se em área de inundação e área de
preservação permanente. Deverá ser analisado, quando da emissão do
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parecerfinal e encaminhamento ao COMAM, a legalidade desta interferência
frente aos cenários apresentados.
Na data de 19/06/2020 foi emitido Relatório Técnico EI DGAU/SMOB n0 052/2020
relativos à análise de Projeto de Ligação Pluvial a Rede Pública de Drenagem.
Este relatório analisa os lançamentos a serem feitos na rede pública por 4 poços de
captação, considerando ainda a cota de implantação do empreendimento, uma vez que
o terreno é interceptado pelo Córrego Cercadinho.
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Segundo os analistas, a memória de cálculo demonstra que a estrutura não será atingida
por uma chuva com Tempo de Retorno de 25 anos, a mancha de inundação não atinge a
edificação. Ainda no mesmo estudo foi apontado o transbordamento da galeria com
inundação no ponto baixo da Rua Pedro Laborne Tavares e entorno.
Referente as intervenções no Córrego Cercadinho constam, no Plano de Obras do
Munícipio, o Empreendimento 0350: O4-S-INF-11: Córrego Cercadinho, cujo Status
aparece como concluído (2019).
O escopo desse empreendimento foi a elaboração de projeto executivo de Saneamento
Integrado da Bacia Hidrográfica do Córrego Cercadinho. As intervenções propostas no
Córrego Cercadinho contribuirão para a minimização dos danos decorrentes de
inundação na bacia hidrográfica.
No que tange ao empreendimento, no entorno do mesmo foi projetado o desvio do canal
do Córrego Cercadinho existente em interior de quarteirão. Recomenda-se compatibilizar
a obra a ser executada no Córrego Cercadinho com o projeto do empreendimento.
Conclui a equipe técnica analista do Projeto de Ligação Pluvial o que se segue:
A Diretoria de Gestão de Águas Urbanas – DGAU se manifesta favoravelmente a
aceitação do projeto, mediante as seguintes ressalvas:
1. Tendo em vista o lançamento 04 em área de APP, o mesmo deverá ter anuência
da SMMA;
2. Quanto a cota de implantação do empreendimento, ressalto que, apesar da
Prefeitura de Belo Horizonte estar providenciando medidas que minimizem o risco,
tornando o local mais resiliente quanto às inundações, o empreendimento, por
estar situado próximo ao Córrego Cercadinho, sempre estará sujeito a algum nível
de risco de inundação.
É recomendado que o empreendedor estude medidas para promover maior
resiliência para seu terreno e futuras instalações, principalmente no sentido de
definir as cotas de implantação das estruturas.
Em relação aos poços de infiltração, eles não foram objetos de análise pela DGAU.
Informo que a análise dos mesmos está sendo conduzida pela equipe técnica da SMMA.
Desse modo, embora os estudos apresentados pelo empreendedor demonstrem que o
empreendimento está proposto para ser implantado fora da mancha de inundação, esta
foi dimensionada com base em TR de 25 anos. Em síntese, permanece o risco de
inundação, mesmo que minimizado. Assim, considerando a aprovação do projeto de
drenagem do empreendimento pela DGAU, o alerta relativo as risco de inundação e as
recomendações dessa diretoria em processos similares, o empreendedor deverá
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apresentar Laudo Técnico, de profissional devidamente habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos apresentados a seguir:
(i) o Empreendedor tem total ciência e compreensão de que seu terreno/área está inserido
em área potencialmente suscetível a ocorrências de inundações;
(ii) o Empreendedor se responsabiliza por propor e implementar em seu terreno/área,
onde está sendo proposto o empreendimento, medidas mitigadoras e resilientes definidas
por seu profissional contratado, que garantam a implantação segura do empreendimento;
As medidas mitigadoras e resilientes a serem adotadas pelo empreendedor serão de sua
inteira responsabilidade, definidas a partir do nível de risco que o mesmo decida assumir,
não sendo passíveis de análise e aprovação por parte do Poder Público.
Para validar acesse http://smma.pbh.gov.br/sgcedocs e informe: 20U5ZP7EUDOROKX. 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): PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI GROSSI, e outros...

5.1.2- Da ocupação da Área de Preservação Permanente
O RAP informa que para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente - APP,
foram extraídas informações na base cartográfica da hidrografia produzida e
disponibilizada pela PBH.
A partir destes levantamentos, foi possível verificar que o terreno estudado se encontra
quase que totalmente inserido em área de APP do Córrego Cercadinho, nas condições
em ser um curso d'água perene, com escoamento laminar, velocidades médias e leito em
pequenas declividades.
As margens apresentam ainda declividades com ampla variação, entre 20 e 60 graus e
alturas entre 2 a 3 metros. O córrego forma praticamente uma longa reta, com
profundidade de sua lâmina d'água variando entre 20 a 50 centímetros.

Figura 15: Tomada dos lotes 1 e 2 da quadra 29, podendo ser verificado o posicionamento destes em
relação a faixa de APP estabelecida.

Informam os responsáveis técnicos que o curso hídrico intercepta o terreno, como
também declaram que sua APP está comprometida pelo elevado grau de antropização,
causada pela supressão da vegetação ciliar nativa, retificação do leito natural e
construção de galerias fluviais.
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A vegetação da área é aquela comum a áreas impactadas por atividades antrópicas,
sendo rasteira, formada por capins e braquiárias na margem direita, com uma porção de
solo exposto usado como área de estacionamento na margem esquerda.

Figura 16: Tomada fotográfica podendo ser constatada, à esquerda, as margens ocupadas por
vegetação rasteira, capins e braquiária e à direita, solo exposto em área do lote 1, local utilizado como
estacionamento de veículos.

Concluem os consultores para este tema, que a nova concepção do empreendimento
buscou com a adoção de diferentes soluções, reduzir ao máximo seus impactos, evitando
assim quaisquer interferências nas margens ou no leito do Córrego Cercadinho.
Os consultores e empreendedor, propõe uma reabilitação de sua vegetação ciliar,
introduzindo espécimes mudas de espécies nativas da flora regional.
Relativo aos recursos hídricos, a área do empreendimento encontra-se inserida no setor
médio da bacia do Córrego Cercadinho, enquadrada em Área de Proteção Especial - APE
por tratar-se de área de manancial para abastecimento púbico, posteriormente
transformada em Estação Ecológica, conforme Lei Estadual n° 15.979/2006.
Apesar da bacia do Córrego Cercadinho ter sido enquadrada como de classe especial,
Deliberação Normativa COPAM - DN n° 20/97, os consultores em visita à área do
empreendimento, observaram indícios macroscópicos por emissão de efluentes in natura
no curso d'água.
Foram constatadas, visual e olfativamente, a presença de espumas e odor característico
de esgoto doméstico, tendo da mesma forma sido identificada a presença de lixo no canal
fluvial e em suas margens, isto, certamente devido a conexão da drenagem pluvial com
as vias, como ainda o despejo de lixo por transeuntes, situação que pode comprometer a
qualidade do ambiente.
O empreendedor, semelhantemente ao primeiro relatório RAP, informa que a implantação
do projeto My Mall Street Buritis, não se prevê interferência em lençol freático ou no corpo
d'água do Córrego Cercadinho.
No que se refere à legalidade da intervenção em APP proposta, foi elaborado parecer
jurídico da AJU-SMMA nº 1328/20 com as diretrizes para aplicação do art. 1º, inciso IX,
da DN COPAM nº 236/19, que estabelece demais atividades eventuais ou de baixo
impacto ambiental para fins de intervenção em área de preservação permanente e dá
outras providências. O parecer trouxe com os seguintes dizeres:
Como se vê, os pareceres da PGM deixam claro que para a autorização de intervenção
em APP com fundamento na DN COPAM n° 236/19, alguns requisitos devem ser
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observados para sua fiel aplicação, quais sejam, edificações em lotes urbanos aprovados
até 22/07/2008, devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis competente,
sendo imprescindível que tais lotes estejam situados às margens de vias públicas, dotados
de pavimentação, iluminação pública, soluções para esgotamento sanitário, sistema de
abastecimento de água e drenagem pluvial.
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Deve ainda ser observado que por força do Parágrafo Único do art. 1° da DN COPAM n°
236/19, toda e qualquer edificação implantada ou a ser implantada, em loteamento
aprovado a partir de 20/12/1979 (data da entrada em vigor da Lei 6.766/79), deverá
observar a faixa não edificante de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado, ao longo
das faixas de domínio público das rodovias e ao longo das águas correntes e dormentes e
da faixa de domínio das ferrovias previstas nos incisos III e III-A, do 4° da Lei Federal
6.766/79.
Deve ser consignado que a faixa não edificante prevista no Parágrafo Único do art. 1° da
DN n° 236/19 e que remete ao art. 4°, incisos III e III-A da Lei n° 6.766/79 deve ser
observada para toda e qualquer edificação em loteamento aprovado após 20/12/1979
(data da entrada em vigor da Lei 6.766/79), esteja ou não situada em APP.
Por fim, deve ainda ser observado o artigo 4° da DN COPAM n° 236/19 que determina que
a intervenção não comprometa as funções ambientais destes espaços, conforme elencado
nos seus incisos I a VI.

A presente proposta de intervenção em APP tende aos requisitos da DN COPAM nº
236/19, conforme se segue:
•
•
•
•

•

A edificação está prevista para ser implantada em lote urbano aprovado antes de
22/07/2008 (lotes 01 e 02 do quarteirão 29 fazem parte do CP 255001M, aprovado
em 08/11/1978;
Os lotes 01 e 02 são registrados em cartório, respectivamente nas matrículas nº
4231 e 46187, conforme documentos anexados no processo (cadastrado SMMA
nº 08804-20);
Os lotes estão à margem de vias públicas pavimentadas (Av. Engenheiro Carlos
Goulart e Rua Pedro Laborne Tavares), com iluminação pública e rede de
drenagem pluvial;
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA informou, através das
Diretrizes Técnicas Básicas n0 3055/2016, que há viabilidade de atendimento
quanto o abastecimento de água e coleta de esgotamento sanitário para os
respectivos lotes;
A proposta de implantação do empreendimento respeita o distanciamento de 15
metros do curso d’água, mantendo essa área como faixa não edificante;

No que tange ao art. 4º, da DN COPAM nº 236/19, foi estabelecida as seguintes
condições:
Art. 4º – A intervenção em área de preservação permanente para atividades eventuais ou de baixo
impacto ambiental não poderá comprometer as funções ambientais desses espaços,
especialmente:
I − A estabilidade das encostas e margens dos corpos de água;
II − Os corredores ecológicos formalmente instituídos;
III − A drenagem e os cursos de água intermitentes;
IV − A manutenção da biota;
V − A regeneração e a manutenção da vegetação nativa nas áreas de preservação permanente
nas quais não haverá intervenção; e
VI − A qualidade das águas.
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Conforme demonstrado ao longo do presente parecer, em virtude do alto grau de
antropização na área do empreendimento e seu entorno, as funções ambientais listadas
nos incisos I a VI da APP do Córrego Cercadinho encontra-se comprometidas.
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A possibilidade de sua renaturalização e eventual recomposição das funções ambientais
é improvável. Desse modo, a APP em que se pretende implantar o empreendimento não
se apresenta mais em seu estado natural. Caso estivesse intocada, dever-se-ia averiguar
os impactos em suas funções ambientais.
Entretanto, a discussão aqui passa mais pelo questionamento de como o
empreendimento poderá contribuir para recuperá-las. Nesse sentido, entende-se que o
empreendimento deverá auxiliar na recomposição parcial de algumas funções ambientais
da APP existente em sua propriedade (lotes 01 e 02), tais como a recomposição da
vegetação nativa de aproximadamente metade da APP, tratamento para estabilização
das margens direita e esquerda do curso d’água, gerando novo habitat para biota,
fortalecimento do aspecto de corredor ecológico e diminuição do carreamento de solo
para o ambiente hídrico.
No que se refere ao tratamento das margens, deverá ser avaliada a possibilidade de
aplicação da técnica de bioengenharia de solos, conforme figura 17 abaixo.

Figura 17: Infraestrutura verde (Bioengenharia de solos).

Fonte:

https://www.ipt.br/download.php?filename=1936Guia_metodologico_para_implantacao_de_infraestrutura_verde.pdf

Na data de 09/10/2020 o empreendedor protocolou nova planta de situação
demonstrando o distanciamento do empreendimento de 15 metros do Córrego
Cercadinho, conforme figura abaixo:
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Figura 18: Planta de situação do empreendimento com demarcação de área não edificante
de 15 metros.

Posteriormente, informou por meio do protocolo SGCE nº 08826-20, em complementação
à planta baixa apresentada na figura 8 (protocolo SGCE nº 07539-20) que o
empreendimento será edificado com estruturas de concreto e fechamento de alvenaria,
considerando o distanciamento de 15 metros às margens do curso d'água. Ressaltou que
os impactos de movimentação de terra não serão alterados em relação à proposta inicial
de contêineres, levando-se em conta a topografia regular do terreno.
Esta planta representa a proposta final e deverá ser considerada para fins de análise do
requerimento de Autorização para Intervenção em APP.

6. Considerações finais
O processo em pauta tratou-se, inicialmente, de uma solicitação para obtenção de
Certificado de Autorização para Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP
hídrica do empreendimento então denominado por “NALATA BAR”, edificação de uso não
residencial, em caráter provisório, que seria implantado em áreas dos lotes 001 e 002 do
quarteirão 029, este na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, esquina com Pedro Laborne
Tavares, s/nº, bairro Buritis, Regional Oeste.
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O respectivo processo se arrasta desde março/2015, ocasião quando foram geradas e
apresentadas as Informações Básicas para Edificação, passando pelo fornecimento feito
pelo empreendedor das caracterizações básicas do empreendimento.
Tecnicamente, o início do processo se deu em março/2016 quando o empreendedor faz
o protocolo da primeira versão do Relatório Ambiental Preliminar – RAP, documento sob
responsabilidade da UMA Projetos para o empreendimento comercial denominado por
“NALATA Bar”.
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Durante o processo de análise da documentação, o consultor ambiental informa em ofício
que existem dificuldades de atendimento das diretrizes determinadas pela SMMA, onde,
apesar do empenho na elaboração Projeto Arquitetônico, a proposta ainda seria
insuficiente na ótica dos analistas técnicos oficiais.
Em função desta situação, em agosto/2017 o empreendedor informa da desistência em
instalar o empreendimento NALATA Bar, bem como em dar sequência a solicitação do
Certificado de Autorização para Intervenção em APP, justificando os elevados custos que
as adequações estariam alcançando, tendo uma real dificuldade em atender as diretrizes
propostas pela SMMA.
Apesar da solicitação de desistência do empreendimento, o processo continua sendo
analisado, tendo obtido a certificação solicitada de intervenção em APP, autorização que
foi concedida pelo COMAM com diretrizes e compensações.
Importante ressaltar que neste momento o próprio Conselho reconhece e admite, mesmo
com dificuldades no atendimento de diretrizes, a possibilidade em implementar um
empreendimento em APP.
Nessa análise do Conselho, evidentemente, vários quesitos foram considerados para tal
decisão, como a observação em estar próximo a várias Unidades de Conservação,
inclusive no entorno da Estação Ecológica do Cercadinho, em manchas de áreas com
risco a escavações, contaminação de lençol e deslizamentos, como toda a porção sul do
município de Belo Horizonte.
Também foram analisados para este empreendimento outros quesitos importantes como
a possibilidade de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública, o abastecimento
de água, o uso da rede de coleta de esgoto drenagem pluvial, o sistema de infraestrutura
de telefonia, o sistema viário consolidado e de transporte público, bem como e
principalmente as formas em se usar e ocupar dos solos daquela região em consonância
com os preceitos legais.
Estabelecido pelo COMAM o certificado solicitado e transparecendo realmente a
desistência do empreendedor CONTLOC – Customização e Aluguel de Containers no
empreendimento NALATA Bar, em junho/2019 a SMMA recebe ofício comunicando
alteração da pessoa jurídica, passando a ser a empresa My Mall Empreendimentos e
Participações Ltda., CNPJ 16.589.912/0001-80, o novo empreendedor deste processo
agora é representado por Evandro Veiga Negrão.
De maneira também evidente, se houve a concessão para a intervenção em APP para
um empreendimento não residencial, tipologia bar, natural a possibilidade de um
empreendedor se interessar pelos lotes e negócio já licenciados, bastando, tão somente,
buscar um novo empreendimento que se adequasse ao que foi licenciado.
Desta feita e pelo que consta na documentação processual, em julho/2019, a LUME
Estratégia Ambiental, no protocolo de um novo e atualizado Relatório Ambiental
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Preliminar – RAP, se apresenta como a empresa responsável técnica pela continuidade
do processo.
Incorporando novos projetos hidráulicos e hidrológicos, bem como novo Projeto
Arquitetônico e documentação complementar, o empreendimento a ter continuidade na
análise de licenciamento passa a ser na mesma tipologia, agora um conjunto comercial
do tipo de "Street Mall", denominado "MY MALL STREET BURITIS", um conjunto de lojas,
salas, vagas de garagem, entre outros, com melhor e mais dinâmico aproveitamento da
área. Na última proposta foi informado que será utilizado o processo construtivo de
alvenaria convencional.
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Os principais desafios de projeto para análise desse processo de licenciamento, estão
relacionados à área de APP que sobrepõe aos lotes demarcados, bem como a mancha
de inundação deste trecho do curso Córrego Cercadinho.
Relativo à faixa de APP, questão muito explorada e estudada ao longo do documento, a
mesma ocupa 100% do lote 2 e cerca de 98% do lote 1. Nestas duas parcelas foram
catalogados exemplares assa-peixe, amoreira-preta e ipê-rosa, um exemplar de cada,
sendo que nenhum tem previsão em ser atingido ou suprimido quando das obras
construtivas.
Há de se esclarecer que a área não edificante de 15 metros deverá ser revegetada e a
área de APP ocupada compensada.
Quanto à mancha de inundação, muito se discutiu ao longo do processo de licenciamento,
sendo emitidos dois novos pareceres que abordaram a questão.
Ao final foram aceitas as bases dos projetos hidrológicos/hidráulicos/pluviométricos por
parte da DGAU/SMOBI/PBH, com recomendações que comporão o quadro de
condicionantes no Anexo Único deste parecer.
7. Conclusão
Após análise de toda a documentação técnica constante no processo, consulta a imagens
e documentos disponíveis em sites e portais da PBH e ponderando as situações abaixo
relacionadas, onde:
•

Considerando que o empreendimento é detentor do Certificado de Autorização
para Intervenção em Área de APP, este obtido em um primeiro momento para uma
concepção e adequado, posteriormente, em outra proposta, para empreendimento
de mesma tipologia, em uso comercial;

•

Considerando que o empreendimento a ser implantado foi enquadrado, orientado
e estudado, concluindo por ser de baixo impacto ambiental local nos termos da
DN COPAM nº 236/19 e parecer jurídico da AJU-SMMA nº 1328/20;

•

Considerando que o empreendimento está sendo proposto para ser instalado em
área totalmente urbanizada;

•

Considerando que a faixa de APP, do ponto de vista vegetacional, é composta
totalmente por vegetação rasteira de capins e braquiárias, tendo somente 3
exemplares arbóreos que não serão suprimidos;
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•

Considerando que haverá revegetação de aproximadamente metade da APP, o
que contribuirá para recuperação de algumas de suas funções ambientais

•

Considerando que as questões relacionadas ao atendimento dos valores de
permeabilidade dos solos foram atendidas com projetos específicos;

•

Considerando que no mesmo curso Córrego Cercadinho, quando em vistoria,
apresentou indícios de acentuado processo de urbanização com possíveis
lançamentos de esgotos em suas águas e depósitos de lixo em suas vertentes;

•

Considerando que o empreendimento atende todos os quesitos regulatórios que
regem o licenciamento urbano e ambiental;

•

Considerando que os empreendedores, por seus consultores nas diversas áreas,
atenderam as solicitações de estudos e documentações técnicas, estes constates
no processo de licenciamento;

•

Considerando que as questões divergentes relacionadas à mancha de inundação
e intervenção em APP foram adequadas em momentos diferentes, devendo ser
complementados à frente, visto que não interferem no prosseguimento do
processo;

Este Parecer Técnico recomenda a concessão da Redefinição do Certificado de
Autorização para Intervenção em Área de Preservação Permanente - n° 0638/2017,
observadas as condicionantes e diretrizes relacionadas no Anexo Único deste Parecer.

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2020
Ricardo Figueira de Carvalho – BM 119.993-3
Geógrafo

Ciente:
Rúthelis Pinhati Júnior – BM 79.668-2
Gerência de Licenciamento de Infraestrutura – GELIN
Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni – BM. 74.173-X
Diretor de Licenciamento Ambiental – DLAM
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ANEXO ÚNICO
CONDICIONANTES, MEDIDA COMPENSATÓRIA E DIRETRIZES PARA AUTORIZAÇÃO
DE INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
Análise de solicitação de Autorização de Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP
para implantação do empreendimento comercial “MY Mall Street Buritis”, a ser instalado em áreas
dos lotes 001 e 002, do Quarteirão 029, Zona Fiscal 170, situado à Avenida Engenheiro Carlos
Goulart s/n, Bairro Buritis, Regional Oeste.

Processo n0 01-053.596/16-07 - Parecer Técnico nº 1505/20
ITEM
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1
2
3

4

5

6

CONDICIONANTES
Apresentar Projeto de revegetação da APP e projeto paisagístico
do empreendimento conforme orientações da SMMA (ver nota
nº 1).
Apresentar Projeto da rede de lançamento pluvial em APP (ponto
4) para análise da SMMA.
Apresentar projeto de estabilização das margens do córrego
Cercadinho na área do empreendimento para análise da SMMA
e SUDECAP (ver nota nº 2).
Apresentar Laudo Técnico, de profissional devidamente
habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART. (ver nota nº 3).

PRAZO
90 dias após
emissão das
orientações
90 dias
120 dias

90 dias

Para protocolo de
pedido de Baixa
de Construção
Para protocolo de
Implantar os projetos descritos nas condicionantes nº 1 e 3
pedido de Baixa
conforme aprovado.
de Construção
Implantar projeto de drenagem aprovado pela SMMA.

Notas
123-

O projeto de revegetação da APP poderá, a critério da SMMA, prever trilha de caminhada com
acesso público controlado pelo empreendedor.
O projeto de estabilização das margens deve adotar, preferencialmente, a técnica de bioengenharia
de solos.
O Laudo Técnico deverá ser emitido nos termos apresentados a seguir:

(i) o Empreendedor tem total ciência e compreensão de que seu terreno/área está inserido em área
potencialmente suscetível a ocorrências de inundações;
(ii) o Empreendedor se responsabiliza por propor e implementar em seu terreno/área, onde está sendo
proposto o empreendimento, medidas mitigadoras e resilientes definidas por seu profissional contratado,
que garantam a implantação segura do empreendimento;
As medidas mitigadoras e resilientes a serem adotadas pelo empreendedor serão de sua inteira
responsabilidade, definidas a partir do nível de risco que o mesmo decida assumir, não sendo passíveis
de análise e aprovação por parte do Poder Público.

ITEM
1

MEDIDA COMPENSATÓRIA
Assinar Termo de Compromisso junto à FPMZB para implantação
de projeto de recuperação de APP em área de Parque Municipal
nos termos do art. 5º, § 2º, da Resolução CONAMA nº 369/06
(ver nota nº 01).

PRAZO
120 dias

Notas:
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1-

O termo de compromisso deverá prever prazo para apresentação, aprovação e implantação do
projeto de recuperação de APP. A dimensão da área do projeto de recuperação deverá equivaler à
à área de ocupação/impermeabilização da APP objeto dessa autorização.

Diretrizes a serem adotadas:

Para validar acesse http://smma.pbh.gov.br/sgcedocs e informe: 20U5ZP7EUDOROKX. 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): PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI GROSSI, e outros...

➢ 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;

➢

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.
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