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Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA 
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DLAM 

Gerência de Licenciamento de Comércio e Prestação de Serviços 

RELATÓRIO DE ESTUDO AMBIENTAL – REA Nº 1195/21 

  ONCOMED CENTRO PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS NEOPLÁSICAS LTDA. 

 
Ref: Relatório de Estudo Ambiental – REA, baseado no Parecer Único CLI Nº 052/2021 emitido pela 
Câmara de Análise Integrada de Licenciamento de Empreendimentos de Impacto – CLI na reunião do 
dia 02/09/21, nos termos do Decreto Municipal nº 17.266/20.  
 
Processo Nº: 31.00059836/2020-21 
Localização: Avenida José do Patrocínio Pontes, nº 1355 – Bairro Mangabeiras / Regional Centro-Sul 
 
Responsável Legal:  Amandio Soares Fernandes Junior 
Responsável Técnico: Thaisa Daniele Apóstolo Nogueira / CAU: MG A157173   
 

Síntese das características do empreendimento 
 

As características abaixo estão discriminadas nas informações técnicas apresentadas pelo 
Responsável Técnico do empreendimento.    

 

CNPJ: 00.132.229/0003-41 

Atividade(s) do empreendimento passível(is) de licenciamento 

Código Descrição 

861010101 
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências 

Enquadramento do empreendimento  

Modalidade: Trifásico 

Etapa: Licença de Operação – LO 

Parâmetro de enquadramento: Atividade de uso coletivo; edificação com área construída superior a 
20.000 m² (enquadramento pela Lei 7.166/96) 

Características do empreendimento conforme RCA/PCA 

Enquadramento no 
Licenciamento1 

Hospitais; Atividade de uso coletivo; edificação com área construída superior 
a 20.000 m²  

Lote(s) envolvido(s) Lote 001 do Quarteirão 039 

Índice Cadastral 109039 001 0025 

Descrição das atividades 

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências; Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; 
Atividades dos laboratórios de anatomia patológica e citológica. E atividades 
de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas; 
Atividades auxiliares: Serviços de diálise e nefrologia; Serviços de 
tomografia; Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação 
ionizante, exceto tomografia; Serviços de ressonância magnética; Serviços 
de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética; Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, 
EEG e outros exames análogos, Serviços de diagnósticos por métodos 
óticos – Endoscopia e outros exames análogos, Serviços de quimioterapia; 
Serviços de radioterapia; Serviços de hemoterapia; Serviços de litotripsia; 
Serviços de banco de células e tecidos humanos. Edificação com área 
construída de 38.094,09 m². 

 

 
1 Empreendimento submete-se ao licenciamento ambiental pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM - 

conforme inciso XXVI do Art. 74A da Lei Municipal nº 7.166/96, alterada pela Lei Municipal nº 9.959/10 e no 
inciso IV do art. 74-B. 
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Condicionantes para Licenciamento Ambiental 
 

Deverão ser atendidas todas as condicionantes e suas respectivas notas associadas, se for o 
caso, para Licenciamento Ambiental, solicitadas pelos órgãos responsáveis pela análise do 
empreendimento, discriminadas a seguir: 
 

Impactos Nº Condicionantes Órgão Prazo 

Funcionamento da 
atividade 

1 
Garantir que ampliações futuras de áreas 
construídas não sejam permitidas. 

SMMA 
Durante a 

operação do 
empreendimento 

2 

Implantar proposta de área de 25,53 m² 
no 7º pavimento para armazenamento de 
materiais, insumos e manutenção geral do 
hospital de forma a não ocupar as áreas 
permeáveis com este tipo de atividade. 

SMMA 30 dias 

3 

Encaminhar projeto hidrossanitário que 
comprove que a distribuição da água 
proveniente dos poços subterrâneos, P1 e 
P2, não configura consumo humano. 
Solicitar vistoria SMMA. Notas 2 e 3. 

SMMA 90 dias 

4 
Apresentar outorga do IGAM 
comprovando a retirada da finalidade 
consumo humano. 

SMMA 
30 dias após 
emissão do 
documento 

5 

Apresentar relatórios de levantamento 
radiométrico e testes de constância para 
cada um dos equipamentos geradores de 
radiação ionizante utilizados. Nota 4. 

SMMA 90 dias 

6 
Comprovar a implantação do projeto 
luminotécnico conforme aprovado pela 
Fundação de Parques Municipais. 

SMMA 
60 dias após 
aprovação 

Geração de ruídos 

7 
Apresentar esclarecimento em relação ao 
laudo de ruídos de 24/08/21, relatório 
1708/21. Nota 5.  

SMMA 30 dias 

8 

Apresentar novo laudo de avaliação de 
ruído incluindo ponto de monitoramento 
na região próxima ao chiller, outros 
equipamentos de exaustão e a mata, 
agora denominada Polígono de 
preservação. Notas 6 e 7. 

SMMA 90 dias 

Drenagem 

9 

Comprovar os volumes de 
armazenamento das estruturas de 
infiltração implantadas, visto a alteração 
do projeto de drenagem. Caso as 
estruturas apresentem valores inferiores 
ao informado deverá ser proposta solução 
técnica dentro dos limites do terreno. 

SMMA 60 dias 

10 

Apresentar relatório que ateste a 
manutenção do sistema de captação e 
uso das águas pluviais em operação. 
Notas 8 e 9. 

SMMA 
Anualmente, em 

março 

11 
Apresentar relatório que ateste a 
manutenção do sistema de drenagem em 
operação. 

SMMA 
Anualmente, em 

março 

Geração de 
efluentes líquidos 

12 
Apresentar cópia do contrato PRECEND 
assinado junto à COPASA. 

SMMA 120 dias 
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Impactos Nº Condicionantes Órgão Prazo 

Geração de 
resíduos 

13 

Elaborar e enviar, por meio do Sistema 
MTR-MG, a Declaração de Movimentação 
de Resíduos – DMR, na forma e prazos 
estabelecidos na Deliberação Normativa 
COPAM nº 232/2019. Notas 10, 11, 12, 
13 e 14. 

SMMA 
Semestralmente, 

em fevereiro e 
agosto 

14 
Apresentar documento emitido pela SLU 
comprovando aprovação do PGRSS em 
sua fase extra-estabelecimento. 

SMMA 
30 dias após 
emissão do 
documento 

15 
Apresentar documento emitido pela SLU 
comprovando a implantação do PGRSS, 
fase extra-estabelecimento. Nota 15. 

SMMA 
30 dias após 
emissão do 
documento 

16 
Apresentar documento emitido pela SMSA 
comprovando a implantação do PGRSS, 
fase intra-estabelecimento. Nota 16. 

SMMA 
30 dias após 
emissão do 
documento 

Proteção ambiental 

17 

Atender as recomendações da Fundação 
Biodiversitas para a fase de operação do 
Hospital, apresentando, para 
comprovação, relatórios periódicos à 
SMMA. Nota 17. 

SMMA 
Anualmente, em 

março 

18 

Implantar o projeto de revegetação do 
telhado verde (telhado vivo) conforme 
proposta de inserção de vegetação nativa 
nas falhas de “pega” da grama amendoim 
e áreas sem plantio, conforme proposta 
aprovada pela SMMA.  

SMMA 90 dias 

19 

Firmar contrato com empresa 
especializada para conclusão da 
implantação (revegetação e inserção de 
nativas) e manutenção do sistema de 
telhado verde considerando os aspectos 
técnicos da tecnologia alemã aplicada e 
substrato de espessura variando de 5 a 
40 cm, conforme apresentado em 
Memorial descritivo aprovado pela SMMA. 

SMMA 30 dias 

20 

No procedimento de revegetação do 
telhado verde, escolher 10 nativas a 
serem plantadas e acompanhadas 
durante 06 meses, com elaboração de 
relatório descritivo e fotográfico que 
informe a evolução e adaptação dos 
espécimes plantados. Nota 18. 

SMMA 
Anualmente, em 

março 

21 

Apresentar relatório anual, que inclua 
registro fotográfico para comprovar o 
cuidado na manutenção:  
a) jardineiras sobre laje implantadas no 
estacionamento; 
b) dos 543 espécimes indicados para 
preservação no terreno do hospital - 
Polígono de Preservação;  
c) de mudas e indivíduos regenerantes 
que possam aparecer;  
d) informar a reposição de mudas que se 
fizer necessária durante o período de 
“pega” que varia de 01 a 02 anos. Nota 
19.  

SMMA 
Anualmente, em 

março 
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Impactos Nº Condicionantes Órgão Prazo 

Proteção ambiental 

22 

Comprovar a manutenção dos 25 ipês 
amarelos (Handroanthus ochraceus) 
implantados conforme projeto 
paisagístico, em atendimento à 
determinação COMAM de 27/09/2017. 

SMMA 
Anualmente, em 

março 

23 

Apresentar para aprovação SMMA 
proposta de manejo de invasoras, 
especialmente os 76 exemplares de 
Tecoma stans (ipê mirim), além de 
plântulas de Leucaena e Pinus que surjam 
na área de preservação, para substituição 
por nativas, atrativas da avifauna. Nota 
20. 

SMMA 90 dias 

24 
Implantar o projeto de Remanejamento de 
Tecoma, Leucaena e Pinus. 

SMMA 
60 dias após 
aprovação 

25 

Comprovar a destinação adequada do 
material lenhoso proveniente das 
supressões autorizadas, ações de poda, 
destoca ou manejo de invasoras, uma vez 
que estes resíduos não podem ser 
encaminhados a aterro sanitário, mas sim 
destinados a usinas de reciclagem 
licenciadas, aproveitamento no setor 
madeireiro ou indústria da construção 
civil. Nota 21. 

SMMA 
Semestralmente, 

em fevereiro e 
agosto 

26 

Comprovar a conclusão da execução das 
ações previstas na proposta de 
atendimento à Medida Compensatória 01 
da LI 0065/15, em conformidade aos 
cronogramas indicados, devendo a 
execução dos plantios se restringir ao 
período de outubro de 2021 a março de 
2022. Nota 22. 

SMMA 180 dias 

27 

Comprovar a criação para publicação, em 
canais de comunicação diversos (redes 
sociais, plataformas de vídeos e sites 
governamentais), mediante aprovação 
pela SMMA e FPMZB, de vídeos 
institucionais para a promoção da região 
da Serra do Curral e sua importância 
ambiental; e para a difusão das boas 
práticas e dos atrativos turísticos 
existentes nos parques municipais que 
compõem a Serra do Curral. Nota 23. 

SMMA 60 dias 

28 
Apresentar proposta de revitalização dos 
taludes que supere as inconformidades 
apontadas conforme Nota 24. 

SMMA 90 dias 

29 

Implantar e acompanhar a evolução da 
revegetação dos taludes que receberam 
ou não cobertura por topsoil, mediante 
elaboração de relatórios que incluam 
registros fotográficos, conforme 
cronograma de execução da proposta 
aprovado.  

SMMA 
Semestralmente, 

em fevereiro e 
agosto 
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Impactos Nº Condicionantes Órgão Prazo 

Proteção 
ambiental 

30 

Comprovar, mediante relatório, a 
manutenção das calçadas lindeiras, 
incluindo o plantio de forração no espaço 
permeável de cada árvore. 

SMMA 
Anualmente, em 

março 

31 

Apresentar projetos de monitoramento 
para cada grupo de vertebrados 
(herpetofauna, avifauna e mastofauna) 
identificados nas Unidades de 
Conservação e listados no Inventário da 
fauna de vertebrados realizado por 
equipe técnica da Fundação 
Biodiversitas. Nota 25. 

SMMA 90 dias 

32 

Apresentar relatório com detalhamento 
dos resultados obtidos no monitoramento 
da fauna em função da proposta de 
aumento da conectividade das Unidades 
de Conservação a partir do atendimento 
à condicionante 31. 

SMMA 
Anualmente, em 

março 

33 

Apresentar relatório que demonstre a 
utilização sem ônus, do estacionamento 
interno para acomodação de veículos 
destinados ao transporte de pacientes 
provenientes de outras cidades. Nota 26. 

SMMA 
Anualmente, em 

março 

34 

Firmar contrato com o setor de Áreas 
Verdes da Regional Centro-Sul para 
adoção do canteiro central da Avenida 
José do Patrocínio Pontes, no trecho 
compreendido entre a Praça Estado de 
Israel e a entrada do Parque das 
Mangabeiras, pelo período de 05 anos. 
As ações de adoção devem incluir a 
Praça Estado de Israel. 

SMMA 90 dias 

35 

Apresentar relatório que comprove, 
inclusive por registro fotográfico, que as 
ações de adoção estão sendo 
implementadas conforme documento 
expedido pela Regional Centro-Sul. 

SMMA 
Anualmente, em 

março 

Circulação 
urbana 

36 
Implantar os projetos viários aprovados 
pela BHTRANS em 11/11/2020. Nota 27. 

BHTRANS 60 dias 

Ocupação do solo 

37 

Atender ao Parecer Técnico 
BHTRANS/DSV/GEDIV Nº236/2021 de 
30/06/21 relativo a convocação 070/2021 
de interface que ainda precisa de retorno 
com demonstrações de raios de giro para 
a anuência do órgão. Nota 28. 

SUREG 30 dias  

38 

Concluir o processo de edificações que 
tramita na GELED pela Lei 11.181/19, 
processo 01.184.092.15-73, 
requerimento 2020R01764, na 
modalidade de Levantamento do 
acréscimo com modificação, corrigindo 
todas as pendências que ainda 
permanecem e obter o Alvará de 
Construção atualizado conforme as 
modificações propostas. Nota 29. 

SUREG 90 dias 
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Impactos Nº Condicionantes Órgão Prazo 

Ocupação do solo 

39 

Obtenção da Baixa de Construção: após 
a obtenção do Alvará de construção 
atualizado, realizar in locu todas as 
correções necessárias resolvendo todas 
as pendências que ainda permanecem e 
obter a Baixa da construção. Nota 30. 

SUREG 360 dias 

40 

Para a execução in locu das correções 
necessárias, conforme pendências do 
projeto e conforme pendências 
verificadas em vistoria, criar logística 
adequada para cada serviço de forma a 
não prejudicar ou impedir a operação e 
funcionamento do empreendimento, 
enquanto as obras de adequação no 
local forem realizadas. Nota 31. 

SUREG 

180 dias após 
concessão do 

Alvará de 
Construção 

Proteção 
histórico-cultural 

41 

Apresentar declaração de cumprimento 
de medida compensatória, conforme 
estabelecido pela Deliberação 178/2014 
do CDPCM-BH. 

DPCA 
/ FMC 

Emissão da 
Baixa de 

Construção 

 

Notas: 
 

1. A SMMA poderá exigir, a qualquer tempo, procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar 
incômodos porventura causados ou necessários para atender à legislação ambiental.  

 
2. Caso seja verificado em vistoria SMMA que não há correta segregação da água potável conforme 

preconizado no Código Sanitário Municipal, o empreendedor deverá providenciar as adequações 
pertinentes.  

 
3. Caso o empreendimento opte por não utilizar os Poços P1 e P2 deverá cancelar a outorga junto ao 

IGAM e realizar o tamponamento definitivo. 
 
4. Os relatórios deverão ser elaborados por profissionais autorizados pela Vigilância Sanitária estadual. 
 
5. Deverá ser informado: 

a) se o gerador estava ligado quando da avaliação do nível de pressão sonora total no ponto 1, 
próximo ao gerador.  

b) Se foi executado tratamento acústico complementar que justifique a diferença observada em relação 
ao ruído medido no ponto 1 no comparativo entre os dois últimos laudos. 

 
OBS.: Caso as informações encaminhadas não sejam suficientes para validar a avaliação o 
empreendedor deverá encaminhar novo Laudo. 
 

6. Para o novo laudo: 
a) O ponto escolhido na mata deverá ser o mais próximo possível dos equipamentos potencialmente 

ruidosos (chiller e outros equipamentos de exaustão). 
b) Caso o laudo aponte níveis de pressão sonora de um som especifico acima dos limites 

estabelecidos para área de preservação, deverá ser providenciado tratamento acústico adequado e 
novo monitoramento. 

 
7. Deverá ser observado, além do determinado no site 

http://scpa.pbh.gov.br/scpa/main.smma?method=formularios, os seguintes itens: 
a) Contemplar todos os períodos que o hospital terá atividade/atendimento. 
b) Considerar na avaliação todos os equipamentos supostamente ruidosos – incluindo os sistemas de 

ventilação/exaustão. 
c) Se não for possível a medição do nível de pressão sonora residual deve-se observar o preconizado 

no item 9.2.2 da ABNT NBR 10151/2020. 
d) Utilizar os limites específicos segundo Art.4º, § 6º - Hospital - da Lei 9505/2008 

http://scpa.pbh.gov.br/scpa/main.smma?method=formularios
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e) Apresentar croqui com identificação e localização de todos os equipamentos supostamente 
ruidosos. Os pontos escolhidos para medição devem ser justificados; 

f) Caso a avaliação demostre o não atendimento aos limites estabelecidos, deverá ser providenciada 
adequação e realizado novo monitoramento; 

g) Apresentar em memorial descritivo das adequações realizadas, se for o caso; 
h) Observar o disposto no Artigo 4º, § 4º inciso III Lei Municipal 9505 de 2018. Caso haja operação de 

compressores, sistemas de troca de calor, de sistema de aquecimento, de ventilação, de 
condicionamento de ar, de bombeamento hidráulico ou similar, independentemente de sua 
natureza, contínua ou intermitente, o nível de som corrigido será igual ao nível de pressão sonora 
específico acrescido de 05 dB (A): 

i) Realizar a caracterização de som impulsivo e de som tonal conforme a NBR 10151/2020 (item 9.3 e 
9.4). 

j) Identificar todas as fontes pontuais que possam contribuir para as emissões de ruído 
(potencialmente poluidoras – ex: compressor, o portão abrindo, o ônibus chegando, sirene de ré 
acionada) e selecionar os pontos de ruído conforme a localização dessas fontes, além de outros 
critérios julgados adequados. Durante a realização dos ensaios as fontes pontuais potencialmente 
ruidosas devem estar em funcionamento (caracterização do nível de pressão sonora total), ou no 
mínimo, configurando a operação com simulação de situações possíveis. 

k) Apresentar informação, em cada ponto, quanto ao nível de pressão sonora total verificado; 
l) Determinar o nível de pressão sonora específico (cálculo entre o nível de pressão sonora total e o 

residual), se for o caso; 
m) Apresentar análise dos resultados segundo as normas e critérios da Lei 9.505/08, com elaboração 

de laudo final conclusivo, incluindo os itens preconizados pela NBR 10151/2020 para a 
apresentação do Relatório de medição e avaliação. 
 

8. O relatório deverá incluir registro fotográfico e memorial descritivo da atual operação do sistema que 
aborde, no mínimo, captação, reservação e uso/distribuição, assim como eventuais reparos realizados 
nos equipamentos no período. 

 
9. O relatório deverá incluir registro fotográfico e memorial descritivo incluindo as estruturas de infiltração e 

drenagem dos taludes. Caso sejam identificados focos erosivos, deverá ser proposta solução técnica. 
 

10. A DMR deverá ser encaminhada à SMMA. Para a gestão dos resíduos sólidos, o empreendedor deverá 
utilizar o Sistema MTR – MG, conforme determina a Deliberação Normativa COPAM Nº 232, de 27 de 
fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos: 

• O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página 
eletrônica da FEAM.  

• A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR para todos os resíduos gerados no 
empreendimento. 

• Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado 
de Destinação Final - CDF. 

 
11. Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo 

o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior. 
Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o 
período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso. 
 

12. Caso haja líquidos perigosos ou contaminantes como óleo lubrificante usado seja acondicionado em 
tambores ou bombonas, estes deverão ser armazenados no interior de uma bacia com capacidade 
equivalente a, no mínimo, 110 % do conteúdo do recipiente, de forma a conter eventuais derrames. 

 
13. Para destinação das embalagens de líquidos perigosos ou contaminantes como óleo lubrificante, deverá 

ser utilizado exclusivamente sistema de logística reversa oficialmente instituído (ex.: Programa Jogue 
Limpo). Os líquidos perigosos como óleo escorrido das embalagens, bem como líquidos perigosos cuja 
reciclagem e/ou reaproveitamento seja inviável deverão ser coletados por empresas devidamente 
licenciadas, de forma a serem destinados exclusivamente para empresas licenciadas para reciclagem 
(rerrefino). 

 
14. Os resíduos sólidos contaminados (embalagens de lubrificantes, estopas, borra da caixa separadora de 

água e óleo etc.) deverão ser armazenados de forma temporária (até a destinação final) em local 



 

 
 
 

 

 

8 /16 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA 
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DLAM 

Gerência de Licenciamento de Comércio e Prestação de Serviços 

provido de cobertura, bem ventilado, com piso impermeabilizado de concreto liso ou outro material que 
impeça a infiltração de substâncias, ou seja, o piso deve ser íntegro, sem fissuras e ser mantido limpo. 
A área deve possuir um sistema de drenagem e captação para que o líquido contaminado, 
eventualmente derramado, seja posteriormente tratado. Contudo, se não for direcionado dessa forma, o 
piso deve ser estanque (sem ralos), visto que o material derramado não pode acessar a rede pública da 
COPASA (sem prévio tratamento), as águas pluviais, ou outra forma alternativa adotada de 
esgotamento (ex.: fossa ou sumidouro). O caimento do piso deve ser feito de forma que impeça o 
escorrimento de eventuais derrames para fora do cômodo. Em ocasionais derrames, o material deve ser 
removido de forma adequada (ex. sucção, uso de absorventes como areia, serragem, mantas, etc.). 
Seguir as determinações da Norma Técnica ABNT NBR 12.235. 

 
15. Para obtenção do documento deverá ser solicitada vistoria da GERLI/SLU, no sistema de 

armazenamento de resíduos sólidos. Para realização de tal vistoria deverá ser efetivado pagamento de 
preço público no Guichê de Limpeza Urbana, na Central BH Resolve. No ato da solicitação deverá 
ainda ser apresentado protocolo original e declaração de implantação do PGRSS assinada pelo 
responsável legal. 

 
16. A apresentação de Alvará Sanitário válido é documento suficiente para comprovação da implantação do 

PGRSS, uma vez que ele só é emitido se o PGRSS estiver implantado. 
 

17. Apresentar recomendações da Fundação Biodiversitas para a fase de LO do Hospital (novo documento 
ou o atual chancelado) com registro, data de emissão, assinatura física/eletrônica, timbre em página 
e/ou chave de autenticação que permita identificar sua procedência. 

 

Após análise do documento supracitado, a equipe da SMMA emitirá o escopo do relatório a ser 
apresentado anualmente.  
 

OBS.: Vale ressaltar que a proposta de instalação do Corredor Ecológico da Serra do Curral, conforme 
discutido em reunião de maio/2021 (GEAVA/GELCP/ONCOMED), foi substituída pela implantação de 
Conexões Verdes em atendimento à Lei 11.181/19 (Plano Diretor de BH).    

 
18. Após conclusão da primeira etapa de testes (06 meses) e elaboração do 1º Relatório, iniciar a segunda 

etapa (mais 06 meses) com outras 10 nativas escolhidas na lista do Anexo II, e assim sucessivamente. 
Dessa forma, os relatórios deverão apresentar os resultados relativos à introdução de espécimes:  
▪ Março/2022: 10 espécimes;  
▪ Março/2023: 20 espécimes; 
▪ Março/2024: 20 espécimes; 
▪ Março/2025: 20 espécimes; 
Os relatórios anuais deverão detalhar os efeitos percebidos ao longo de todo o processo de 
monitoramento dos procedimentos realizados. 
 

Após esta testagem a ser acompanhada pela equipe técnica SMMA, provavelmente haverá condição 
de estabelecer quais espécimes apresentaram melhor capacidade de adaptação ao substrato e 
condições do telhado verde em fase de implantação. 

 
19. Os 543 espécimes devem ser identificados por numeração antiga (de 2015) e atual (de 2020), nome 

popular e nome científico lançados em placas identificadoras. 
▪ Os espécimes a serem preservados constam dos quadros 01 e 02 (Anexo II) 
▪ Acompanhamento anual das áreas plantadas – entrega de relatório, que inclua registro fotográfico. 

Prazos: março/2021 e março/2022 e, assim, sucessivamente, durante a vigência da LO. 
 

IMPORTANTE:  
▪ O monitoramento constitui etapa fundamental de qualquer projeto. Contudo, ainda é pouco utilizado 

nos processos ambientais que envolvem crescimento, desenvolvimento e estabelecimento de 
espécimes vegetais. Nesse sentido, é de fundamental importância a escolha de indicadores que 
demonstrem as necessidades corretivas de adubação, controle de pH, irrigação, podas e controle 
fitossanitário. Apontamos alguns indicadores:  
a) Análise físico-química do solo, a fim de verificar necessidades de adubação química ou 

incorporação de matéria orgânica para aumentar capacidade de troca de cátions (CTC) e, 
consequentemente, disponibilidade nutricional e hídrica. Essa análise pode ser semestral.  

b) Uso de equipamentos para monitorar a temperatura e potencial hídrico do solo. Existem 
equipamentos (relativamente simples) que armazenam tais dados e que podem demonstrar 
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necessidade de ações para redução da temperatura interna das jardineiras, vasos e áreas 
plantadas, em geral, ou alteração na frequência de irrigação. A coleta e análise desses dados 
pode ser semanal e estendida gradativamente até que seja estabelecido protocolo que 
mantenha temperatura e potencial hídricos adequados para o estabelecimento do vegetal.  

c) Análise técnica do estado nutricional e fitossanitário dos espécimes vegetais. Esta análise pode 
ser realizada semestralmente por Eng. Agrônomo, Eng. Florestal ou Biólogo.  

d) Altura total e diâmetro do colete do espécime arbóreo. Essa análise pode ser semestral. 
 
20. Os ipês mirins (Tecoma stans) a serem substituídos são os de números 52/57/64/ 

144/148/150/151/152/153/163/196/197/199/200/201/202/217/218/219/221/225/226/229/237/238/239/24
0/243/245/246/247/248/250/251/257/271/272/273/274/276/277/304/313/314/315/327/403/419/427/428/4
29/430/433/436/439/445/448/450/451/452/453/454/455/457/458/459/460/463/475/491/492/493/498/500/
501/551. 
 

OBS.: A proposta deve incluir reaproveitamento/reciclagem da madeira oriunda da supressão arbórea 
conforme descrito abaixo: 
▪ Apresentar para aprovação, plano de supressão e destinação dos resíduos de supressão arbórea, 

que compatibilize os tipos de madeira com os usos possíveis a serem propostos, considerando que 
nenhum volume lenhoso deve ser destinado a aterros sanitários ou ser convertido em lenha. 

▪ De acordo com o Art. 21 do Decreto Estadual nº 477 de 11/11/2019, será dado aproveitamento 
socioeconômico e ambiental a produto florestal cortado, colhido ou extraído, e a seus resíduos, 
oriundo de intervenção ambiental autorizada.  

▪ De acordo com o Art. 22 da mesma lei, a madeira das árvores de espécies florestais nativas de uso 
nobre, definidas em ato normativo do IEF, não poderá ser convertida em lenha ou carvão, sendo 
vedada ainda a sua incorporação ao solo; 

▪ O resíduo procedente de supressão arbórea deverá estar contemplado no Relatório, com 
aproveitamento socioeconômico e ambiental adequado às suas características e regulamento legal. 

 
21. Para destinação do material lenhoso deverá ser utilizado o Sistema MTR – MG. O código utilizado para 

especificação do resíduo é 170201. 
▪ Toda proposta de supressão arbórea deve ser acompanhada de um Plano de Supressão e 

Destinação do Material Lenhoso. Deverá prever a forma de corte e adequada destinação a ser 
dada a cada elemento, considerando, entre outros fatores, no mínimo: madeiras consideradas 
nobres e/ou com possibilidade de utilização nobre deverão ter destino compatível (ver legislação).  

▪ Para cada indivíduo, à luz da legislação e das melhores práticas, deverá ser definida a utilização de 
cada elemento (folhas, frutos, sementes, galhos, tronco e raízes). Cada elemento deve ser 
pontualmente identificado no campo com código de referência e possuir respectivo relatório de 
identificação e ainda croqui/mapa de localização/identificação; deve ser estudada e apresentada a 
metodologia de corte para o aproveitamento compatível (seja no setor madeireiro, artesanato, etc.). 

▪ O corte para finalidades mais adequado deverá ser realizado de forma a garantir o maior 
aproveitamento em relação ao comprimento total do tronco, independentemente das dificuldades 
que tal procedimento possa gerar. O plano deve prever a forma de armazenamento, considerando 
sua utilização. O material lenhoso destinado ao aproveitamento nobre (setor madeireiro, 
artesanato, etc..) deverá ser identificado (marcação no tronco, mesmo que esse tronco seja 
seccionado.  

▪ Em caso de seccionamento ambas as partes devem ser identificadas) com a mesma numeração 
correspondente à relação de elementos arbóreos encaminhada anexa ao plano. Deverá ser 
apresentado à SMMA relatório fotográfico e solicitada vistoria antes destino destes elementos. O 
material lenhoso não deve ficar misturado com outros materiais (ex: eventuais solos provenientes 
da movimentados de terra da obra, ou seja, devem ser envidados esforços para que a terra – e 
eventualmente, a lama da obra comum durante a execução de fundação – não contamine a 
madeira). 

 
22. Com foco na melhoria da conexão arbórea entre áreas de relevância ambiental, executar o plantio de 

500 mudas em locais sujeitos a avaliações por parte da SMMA, com priorização das áreas de conexões 
ambientais estabelecidas pela Lei Nº 11.181/19 e foco no entorno do empreendimento e da Serra do 
Curral, entre o Parque Municipal das Mangabeiras e a Mineração Lagoa Seca. 
▪ Embora seja mencionada a hipótese de poder vir a ser repassado, à SMMA, o recurso financeiro 

correspondente, para a execução dos serviços pela própria PBH, não a consideramos passível de 
aceitação, devendo os serviços serem executados pelo próprio empreendedor, mediante 
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avaliações prévias e acompanhamentos técnicos pela SMMA e com observância às normas 
vigentes, em especial, à DN 69/10 do COMAM. 

▪ O local definido para plantio de cada muda deverá ter seu posicionamento georreferenciado. 
▪ Entrega do Relatório técnico do plantio de mudas. Prazo: junho/2022 
▪ Acompanhamento semestral das áreas plantadas – entrega de relatório, que inclua registro 

fotográfico. Prazos: junho/2022 e dezembro/2022 e, assim, sucessivamente, durante a vigência da 
LO. 
 

23. Apresentar para aprovação SMMA e FPMZB, vídeo institucional que deverá ser publicado.  
▪ Iniciar publicação do vídeo institucional. Prazo: 30 dias após aprovação 
▪ Relatar resultados observados com a apresentação do vídeo a público diverso. Anualmente, em 

dezembro. 
 

24. Deverá ser comprovado: 
▪ Substituição do capim meloso (Melinis minutiflora) por nativas atrativas da avifauna, conforme 

sugestões da tabela do Anexo II deste parecer. 
▪ Requalificação estrutural do substrato para adequado suporte da vegetação 
▪ Introdução de vegetação, preferencialmente com flores em bordadura, no cordão que margeia a 

fachada frontal e lateral junto às calçadas. 
▪ Adequação/substituição do sistema de irrigação compatível com a vegetação e manutenção 

pretendidas. 
▪ Apresentação de proposta de cronograma de execução. 
 

25. Os projetos de monitoramento devem conter cronograma de implementação das etapas e previsão de 
relatório anual com detalhamento dos resultados obtidos em função da proposta de aumento da 
conectividade das Unidades de Conservação a partir da instalação das Conexões Verdes da Serra do 
Curral. 

 
26. Deverá ser mantido contrato com empresa administradora do estacionamento que garanta área reserva, 

gratuita, no estacionamento interno para acomodação de veículos destinados ao transporte de 
pacientes provenientes de outras cidades. 
 

27. O Projeto Viário possui validade de 1 ano após sua aprovação. Logo, o projeto deve estar implantado 
até 11/11/2021. Cabe ressaltar que a BHTRANS possui registros de cidadãos que pedem tratamento 
viário na Av. José do Patrocínio tendo em vista a falta de segurança com o aumento da circulação de 
veículos devido ao Hospital. 
 

28. O responsável técnico deve representar os raios de giro dos veículos, em atenção especial, ao veículo 
padrão de carga que acessa a área de carga e descarga, atestando a necessidade do rebaixo de 
meios-fios com a dimensão superior a 4,80m. 
 

29. Visando a celeridade do processo, dado o interesse público na manutenção das atividades do hospital 
em especial no período vivido de pandemia de Covid-19, o atendimento às pendências de projeto que 
permaneceram são condicionantes para a aprovação do projeto de edificações. As principais 
pendências que permaneceram não resolvidas para este momento e que deverão ser resolvidas para a 
aprovação do projeto que tramita na GELED constam em documento SUREG anexo. 

 
30. Na etapa da 3ª análise para fins de LO não foi realizada nova vistoria, pois, por ofício o requerente 

esclareceu que ainda não estavam concluídas todas as obras. Visando a celeridade do processo, dado 
o interesse público na manutenção das atividades do hospital em especial no período vivido de 
pandemia de Covid-19, o atendimento às pendências da última vistoria para fins de LO são 
condicionantes para a vistoria de Baixa. As principais pendências que permaneceram não resolvidas 
quando da última vistoria para fins de LO e que deverão ser resolvidas para quando da solicitação da 
vistoria de Baixa constam em documento SUREG anexo. 

 
31. Deverão ser apresentados documentos como memoriais, relatórios fotográficos, planejamento de 

atividades e de bloqueios, etc. que comprovem a execução de cada serviço, especialmente os que 
tange passeios e acessibilidade nos acessos, sem impedimento do funcionamento, acesso e circulação 
e sem causar riscos aos usuários. 
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32. Caso o empreendimento opte por terceirizar o processo de esterilização química, a empresa contratada 
deverá estar com todas as autorizações legais em dia. Assim como apresentação semestral de 
comprovação de treinamento de funcionários em manuseio de produtos químicos perigosos. O 
treinamento deverá ser executado por profissional capacitado com ART. 

 
33. Os gases refrigerantes utilizados devem atender ao Protocolo de Montreal. 

 
34. Em caso de incidentes na bacia de contenção do óleo do gerador, a retirada do material derramado 

deverá ser realizada de forma adequada (ex.: sucção, uso de absorventes como areia, serragem, 
mantas, etc.). 

 
 

 
Conclusão 

 
O presente REA acompanha o Parecer Único CLI Nº 052/2021 emitido pela CLI que concluiu 
favoravelmente à concessão da Licença de Operação para o empreendimento ONCOMED Centro 
de Prevenção e Tratamento de Doenças Neoplásicas Ltda., com um prazo de validade de 10 
(dez) anos, devendo ser atendidas as Condicionantes para Licenciamento Ambiental relacionadas 
no referido parecer único e neste relatório. 
 

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2021. 
 
 
 

Everton Geraldo Dias 
Gerente de Licenciamento de Comércio e Prestação de Serviços 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA 
 

 
 

Pedro de Oliveira Franzoni 
Diretor de Licenciamento Ambiental 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA 
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Anexo II: 

 
Tabela 1. Flora da Crista da Serra do Curral. Fonte: Lopes, 
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Quadro 01 – Espécimes a serem preservados de acordo com o Levantamento arbóreo, edição abril 
/2020, de responsabilidade da empresa – Prisma Estudos e Projetos Ltda – ME; realização de Thiago 
Mansur, biólogo, CRBio 57.244/04-D e Leonardo Duarte, biólogo, CRBio 62.114/04-D. Os números 
identificam as árvores conforme levantamento arbóreo 2015 (fora dos parêntesis) e levantamento 
2020, nos parêntesis. 

17 (agora 10) mulungus (Erythrina  speciosa, fam. Fabaceae) nºs/227(139)/231(584/288(583)/ 
/311(115)/423(537)/448(37)/466(576)/608(55)/3(546)/6(548); 03, agora 01 pata de vaca (Bauhinia variegata, fam. Fabaceae), nº 
/669(555); 09 (agora 12) abacateiros (Persea americana, fam. Lauraceae), nºs 
23(541)/24(540)/424(536)/498(527)/499(528)/500(522)/504(524)/505(523)/623(47);466(576); 19 quaresmeiras (Tibouchina cf. 
candolleanum, fam. Melastomataceae), nºs 
25(539)/161(133)/258(130)/422(538)/485(15)/521(516)/522(517)/561(440)/563(441)/569(388)/570(387)/571(386)/574(382)/576(38
0)/598-600; 05, agora 01 mangueira (Mangifera indica) nº 438(59); 08, agora 01 goiabeira (Psidium guajava) nº /675(550); 09, 
agora 04 jacarandás mimoso (Jacaranda mimosifolia) nºs /222(136)/508(505)/517(511)/554(394); 26, agora 13, embaúbas 
(Cecropia pachystachya, ) nºs 
162(132)/225(137)/541(476)/542(464)/559(447)/312(117)/447(38)/481(12)/503(525)/513(503)/567(431)/602(423)/6(413); 02 ipês 
tabaco (Handroanthus chrysotrichus, fam. Bignoniaceae) nºs 54(556)/55(557); 01 paineira (Ceiba speciosa, fam. Malvaceae), nº 
76(567); 06, agora 04, aroeiras brava (Lithrea molleoides, fam. Anacardiaceae), nºs 78(570)/246(131)/471(8)/524(520); 13 caviúna 
do cerrado (Dalbergia miscolobium, fam. Fabaceae) nºs 
226(138)/247(141)/493(532)/551(402)/553(396)/557(393)/573(383)/577(376)/580(379)/583(372)/584(373)/588(351)/590(357); 05 
canelas (Nectandra lanceolata, fam. Lauraceae), nºs 502(526)/519(514)/568(389)/565(389)/625(53); 02 mutambas (Guazuma 
ulmifolia, fam. Bignoniaceae) nºs 266(129)/496(52 01 macaúba (Acrocomia aculeata) nº 305(124); 01 graviola (Annona muricata, 
fam. Annonaceae) nº 309(116); 05 dracenas (Dracaena fragans) nºs 314(119)/317(121)/318(123)/319(580)/321(581); 02, agora 01 
árvore da felicidade (Polyscias guilfoylei, fam.Araliaceae) nºs 315(120); 01 iuca (Yucca elephantipes) nº 320; 01 pau pólvora 
(Trema micranta) nº 323(122);  01 veludo branco (Guettarda vibumoides) nº 444(42); 05 ipês cascudo (Handroanthus ochraceus, 
fam. Bignoniaceae) nºs 445(45)/450(36)/455(35)/555(395)/672(553); 20 angicos rajados (Anadenanthera peregrina var. falcata, 
agora Leucochloron incuriale, fam. Fabaceae),  nºs 446(44)/458(25)/459(27)/460(28)461(24)/463(23)-
464/468(20)/469(19)/470(21)/473(5)/474(4)/475(6)/476(10)/477(22)/478(1)/479(2)/480(3)/482(11)/484(17); 05 goiabas brava 
(Myrcia tomentosa, fam. Myrtaceae) nºs 452(33)/453(577)/472(7)/488(46)/550(398);  02 louro pardo (Cordia trichotoma, fam. 
Boraginaceae) nºs 457(30)/624(114); 01 grão de galo (Celtis iguanaea, fam.Cannabaceae) nº 465(29); 03 benjoeiros (Styrax 
camporum, fam. Styracaceae) nºs 486(16)/494(531)/533(489); 09, agora 07 candeias (Eremanthus erythropappus, fam. 
Asteraceae) nºs 489(533)/490(534)-492/495(530)/531(490)/538(485)/592(415)/605(414); 04 pinus (Pinus sp, fam. Pinaceae) nºs 
506(504)/507(510)/596(426)/604(418); 02 pés de limão (Citrus limon, fam. Rutaceae)) nºs 509(506)/512(508); 03 carne de vaca 
(Roupala montana, fam. Proteaceae), nºs 2(545)/520(515)/535(488); 01 capororoca (Myrsine umbellata, fam. Primulaceae) nº 
523(519); 05, agora 04 pau santo (Kielmeyera coriácea, fam. Calophyllaceae) nºs 532(487)/540(477)/544(408)/545(407)/587; 05, 
agora 04 pau terra (Qualea cordata, fam. Vochyslaceae) nºs 537/543(409)/546(406)/547(405)/549(400); 04, agora 03 folha miúda 
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(Myrcia splendens, fam. Myrtaceae) nºs 552(391)/579(377)/582/591(358); 01 pixirica (Miconia pepericarpa) nº 572(385); 01 
barbatimão (Stryphnodendron adstringens, fam. Fabaceae) nº 575(381); 02 guamirim ferro (Myrcia retorta, fam. Myrtaceae) nºs 
581(368)/586(365); 02 gomeiras (Vochysia thyrsoidea, fam. Vochyslaceae) nºs 585(371)/589(343); 01 figueira (Ficus sp, fam. 
Moraceae) nº 607(54); 03 ipês amarelos (Handroantus serratifolius) nºs 620/658/673; 07 pau ferro (Libidibia ferrea, fam. 
Fabaceae), nºs 650(575)/651(574)/652(573)/654(571)/655(569)/656(568)/657(586); 02, agora 06 cajazeiras (Spondias mondim, 
fam. Anacardiaceae), nºs 659(563)/668/660(562)/661(561)/662(560)/663(559)/664(558). 01 ipê amarelo (Handroanthus 
serratifolius); 03 ipês mirins (Tecoma stans) 276(582)/277(145)/620(50); Yuca (yucca elephantipes) 320(40); araçá mirim (Myrcia 
variabilis, fam. Myrtaceae) 451(578);539(479) TOTAL = 179 espécimes 

 
Desta forma, do total de 242 árvores a serem preservadas (cf. quadro da Autorização para intervenção em 
espécimes Nº 0155/17, restaram atualmente 179 espécimes listados no quadro 01.  

 
Quadro 02 – Espécimes a serem preservados de acordo com o Levantamento arbóreo, edição abril 
/2020, de responsabilidade da empresa – Prisma Estudos e Projetos Ltda – ME; realização de Thiago 
Mansur, biólogo, CRBio 57.244/04-D e Leonardo Duarte, biólogo, CRBio 62.114/04-D. 
 angico rajado (Leucochloron incuriale, fam. Fabaceae), nºs 13/18/72/73/94/147/149/161/162/164/215/233/254/255; aroeira brava 
(Lithrea molleoides, fam. Anacardiaceae), nºs 14/75/192/474; embaúbas (Cecropia pachystachya) nºs 
31/32/56/81/82/128/156/159/326/435/438/461/483/494/496; mangueira (Mangifera indica) nºs 39/143/275/509;yuca (Yucca 
elephantipes) nºs 41/125; pau pólvora (  ) nºs 43/61/62/126/134/135/543/544; assa peixe ( ) nºs 48/60/63/227/264/449/495/497; ipê de 
jardim (Tecoma stans) nºs 
52/57/64/144/148/150/151/152/153/163/196/197/199/200/201/202/217/218/219/221/225/226/229/237/238/239/240/243/245/246/247/24
8/250/251/257/271/272/273/274/276/277/304/313/314/315/327/403/419/427/428/429/430/433/436/439/445/448/450/451/452/453/454/4
55/457/458/459/460/463/475/491/492/493/498/500/501/551; dracena ( ) nº 58; goiaba brava nºs 
65/69/76/85/87/92/95/98/109/110/175/193/216/256/292/321/338/353/404/434/456/465; mutamba ( ) nºs 
66/67/68/77/91/97/111/146/160/169/170/173/209/228/232/249/290/307/412/478; ipê cascudo ( ) nºs 70/71/86/88/93/102; marmelinho ( ) 
nºs 74/108/181; embiruçu ( ) nºs 78/79/90/96/99/100/101/104/106/177/291/296; benjoeiro ( ) nºs 80/105/195/294/411/417/422/518; pau 
santo ( ) nºs 83/339/342; peroba do cerrado ( ) nºs 84/180; joão mole ( ) nºs 89/107/113/340; louro pardo ( ) nºs 103; fumo bravo ( ) nºs 
118/127/502; eucalipto ( ) nºs 140/547; quaresmeira ( ) nºs 154/155/158/392/424/442/446; sucupira preta ( ) nºs 157; nêspera ( ) nºs 
16/189/194/198/204/222/223/234/235/236/242/244/266/268/270/279/282/284/286/312/390; canela ( ) nºs 
166/263/283/285/288/289/295/298/308/310; guaçatonga graúda ( ) nºs 167; tingui preto ( ) nºs 171; guatambu amarelo ( ) nºs 
172/174/176/182/184/186/187/188/261/278/280/281; veludo branco ( ) nºs 
178/179/183/185/190/208/212/213/214/252/253/293/305/432; canela preta ( ) nºs 191/301/311/320/324/329/345; sangra d’água ( ) nºs 
203; cocão ( ) nºs 210/211/317/484; jacarandá do mato ( ) nºs 220; grão de galo (Celtis iguanaea, fam.Cannabaceae) nºs 
241/265/306/410; abacateiro ( ) nºs 262/267/444; spp 269; copaíba ( ) nº 287; cedro ( ) nº 299; camboatá vermelho ( ) nº 300; jacarandá 
mimoso ( ) nºs 302/316; acumã ( ) nº 303; farinha seca ( ) nº 309; candeia ( ) nºs 318/328/363/370/375/384/397/399/425/482; sete 
capotes ( ) nº 319; folha miúda (Myrcia splendens, fam. Myrtaceae) nºs 322/355/366; pindaíba ( ) nº 323; leiteiro ( ) nº 325; guamirim 
ferro (Myrcia retorta, fam. Myrtaceae) nºs 330/331/335/337/348/349/350/352/360/481/486; criúva ( ) nºs 332/347/354; aguaí vermelho ( 
) nº 333; gomeira ( ) nºs 334/344/359; sibipiruna ( ) nº 336; pimenta de macaco ( ) nº 346; caviúna do cerrado ( ) n°s 356/361/437; 
capororoca ( ) nº 362; canela de velho ( ) nº 367; coração de negro ( ) nºs 401/565; milho de grilo ( ) nº 462; palmeira de jardim ( ) nº 
499; limoeiro ( ) nº 507; ipê tabaco ( ) nºs 549/554; goiabeira (Psidium guajava) nºs 564/566; pau ferro ( ) nº 572; TOTAL = 288 
espécimes + 76 ipês mirins (Projeto de Manejo) = 364 árvores 

 
 


