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DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Parecer Técnico Nº 0191-21
Processo Nº: 01-148.395-06-40
Empreendimento: Posto Macedo Ltda.
Localização: Avenida Olinto Meireles, n° 2375, Bairro Milionários, Belo Horizonte. CEP:
30620-330.
Responsável legal: Zuleika Soraya Milagres Macedo
Ref.: Regularização de intervenção em APP
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I.

INTRODUÇÃO

O empreendimento está totalmente sobreposto à APP do Córrego Capão da Posse e
está inserido na mancha da Carta de Inundações de Belo Horizonte. De acordo com a
Lei Federal n° 12.651/12 de 25/05/2012 (Código Florestal brasileiro), margens de cursos
d'água de menos de 10 metros de largura devem ter faixa de APP de 30 metros de
largura, em solo natural e revegetado. Por este motivo, este parecer discute a questão
com seus desdobramentos demandando a submissão ao COMAM.
Em 28/05/19 foi emitido Parecer N° 0982/19 da Assessoria Jurídica – AJU da SMMA após
consulta à Procuradoria Geral do Município – PGM sobre a possibilidade de regularização
em APP urbana de loteamento aprovado antes de 20/07/1989.
Segundo Parecer Classificado N° 9.596/2010 e parecer emitido em 27/12/2017, ambos
pela GAPM-PGM, existe hipótese legal autorizativa de intervenção e ou regularização em
APP em imóveis cujos parcelamentos tenham sido aprovados em momento anterior a
20/07/1989, data da entrada em vigor da Lei 7.803/89 que inseriu a APP urbana ao
Código Florestal Brasileiro, desde que sua infraestrutura tenha sido implementada pelo
loteador de modo completo, adequado e tempestivo.
Um dos trechos do parecer emitido pela PGM em 27/12/2017 informa:
(...)
Permanece válida, todavia, a orientação dada por meio do Parecer Classificado n°
9.596/10 de que, antes de 20/07/89, as hipóteses de APP previstas no art. 2° do Código
Florestal de 1965 eram inaplicáveis a loteamentos urbanos. Logo, a aplicação das
hipóteses de APP, previstas na legislação federal, a áreas urbanas, não pode ser feita
em projetos de loteamento aprovados antes da entrada em vigor da Lei 7.803/89, desde
que sua infraestrutura tenha sido implementada pelo loteador de modo completo,
adequado e tempestivo.
No caso em questão, o imóvel teve seu parcelamento aprovado em 01 de julho de 1976
– CP 25235001M, sendo então passível de regularização por esta hipótese legal.
Em 21/10/15 os técnicos fizeram uma consulta à SUDECAP (fl. 1079), no qual solicitaram
uma avaliação do órgão quanto à mancha de inundação do córrego Capão da Posse na
área de influência direta do Posto Macedo Ltda. Foi solicitada uma análise da
macrodrenagem que confronta o empreendimento, delimitando faixa de inundação e
descrevendo eventos de cheia registrados no trecho; e posicionamento institucional
quanto à permissividade da ocupação no local, caso o empreendimento estivesse
instalado na faixa de inundação do córrego.
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Em 04/02/16 foi emitido Parecer Técnico N° 133 pela SUDECAP, informando que a área
do Posto Macedo Ltda. está inserida na mancha da Carta de Inundações de Belo
Horizonte; que não há registro específico no Plano Diretor de Drenagem e na DVEDS de
eventos de inundação que permitam caracterizar com segurança se o posto foi atingido;
e que não é possível à manifestação da SUDECAP sobre a permissividade da ocupação
no local, pelo fato de não ter como garantir que a área não será atingida por eventos de
inundação ou alagamento, por não existir estudos que possam subsidiar a gestão destes
riscos, como também pelo entendimento de que essa definição sobre a permissividade
de ocupação de qualquer área não é atribuição desta autarquia (fls. 1089 a 1096).
Em 02/04/19 foi encaminhado e-mail da DGAU-SMOBI para a DLAM/SMMA informando
que:
• medidas isoladas de proteção contra inundação não serão efetivas no caso do
Posto Macedo, diante da magnitude da mancha caracterizada no local, que
ultrapassa as áreas laterais ao córrego e invade áreas com urbanização
consolidada;
• a PBH no Programa Avançar II captou recursos para elaboração de projetos para
minimizar as inundações na bacia do córrego do Barreiro, cuja expectativa de
ordem de serviço é para o primeiro semestre de 2020. Com a finalização destes
estudos e projetos será possível definir qual intervenção e faixas necessárias
para o tratamento do córrego no trecho do Posto Macedo Ltda.;
• como o Posto Macedo está construído e operando e em fase de renovação de
LO e que a PBH não tem definidas intervenções para minimizar os riscos da área
neste momento é sugerido que a SMMA verifique a possibilidade de resgate da
APP e que o empreendedor apresente declaração de que tem total ciência e
compreensão de que seu terreno está inserido em área suscetível a ocorrências
de inundações, bem como faça um estudo sobre medidas para maior resiliência
de seu empreendimento.
Em 14 de janeiro de 2021, a DGAU se manifestou novamente através de e-mail
informando que: “É fundamental que se tenha a compreensão de que os locais próximos
aos cursos d’água sempre estarão sujeitos a algum nível de risco de inundação, pois as
cheias são fenômenos naturais e que podem ter sua dinâmica intensificada em
decorrência de intensa urbanização e de cenários de mudança climática. Mesmo
considerando que a Prefeitura de Belo Horizonte vem tomando providências no sentido
de reduzir riscos e minimizar os impactos das inundações na cidade, algum nível de risco
de inundação ainda permanece nessas áreas, que se configuram, de fato, como planícies
de inundação. Para essas áreas a configuração da geometria das manchas de inundação
é dinâmica, pois, qualquer alteração no uso e ocupação do solo, na topografia e nos
sistemas de drenagem urbana da bacia hidrográfica, pode alterar as suas características
planialtimétricas. Ressalta-se ainda, que a infraestrutura de drenagem urbana é sempre
projetada para uma determinada chuva de projeto. Assim, a ocorrência de eventos
pluviométricos que superem os parâmetros estabelecidos em projeto, resultará em
inundações. Recomenda-se que o empreendedor estude medidas para tornar seu terreno
e futuras instalações mais resilientes, principalmente no sentido de definir cotas
adequadas de implantação das estruturas, não proposição de edificações subterrâneas,
definição de condições seguras de lançamento das águas pluviais, de forma a se evitar
remansos e danos ambientais, além de outras técnicas a serem estudadas e propostas
pelo empreendedor. 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. Assim não cabe análise por parte da DGAU das medidas mitigadoras e
resilientes do Posto Macedo.”
Em 11/03/20 e em 04/06/2020 foram emitidos mais dois pareceres da PGM após
questionamento da SMMA sobre a possibilidade de intervenção em APP com
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fundamento na DN COPAM n° 236/19 e sobre a limitação urbanística constante no art.
4°, inc. III-A da Lei Federal n° 6.766/79, sobre reserva de faixa não edificável de 15m.
O parecer da PGM emitido em 11/03/20 esclarece que a SMMA poderá autorizar
edificação existente ou nova em área de APP, caso comprovado, por parecer técnico do
órgão competente, o atendimento pleno de todas as exigências constantes dos arts. 1°,
inc. IX e parágrafo único, e 4° da DN COPAM 236/2019.
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No caso em questão, por se tratar de um posto de abastecimento de combustíveis,
atividade considerada como de grande potencial poluidor (não sendo, portanto de baixo
impacto), uma vez que compromete as funções ambientais dos espaços em que se situa,
não é possível o atendimento pleno de todas as exigências da DN COPAM 236/2019 que
estabelece atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental para fins de intervenção
em área de preservação permanente.
Quanto à questão da área não edificável, o parecer esclarece que toda e qualquer
edificação, a ser construída ou regularizada, em loteamento urbano aprovado após
20/12/1979, deverão observar a faixa não edificante de, no mínimo, 15 (quinze) metros
de cada lado ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das
ferrovias, prevista na Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Parcelamento
de solo urbano), sob pena de incorrer em manifesta e flagrante ilegalidade.
No caso em questão, o imóvel teve seu parcelamento aprovado em 01 de julho de 1976
– CP 25235001M, portanto antes de 20/12/1979, então não necessita observar a faixa
não edificante de 15 (quinze) metros.
Após a apresentação das considerações acima, vê-se que a regularização da intervenção
em APP do empreendimento em questão é possível considerando a hipótese legal
autorizativa de intervenção em APP, que inclui projetos de loteamento urbano aprovados
antes de 20/07/89, desde que sua infraestrutura tenha sido implementada pelo loteador
de modo completo, adequado e tempestivo. Quanto à questão da área não edificante, o
empreendimento não necessita observar a faixa não edificante de 15 (quinze) metros,
uma vez que seu parcelamento ocorreu antes de 20/12/1979.

II.

HISTÓRICO

22/05/15 – Protocolo do Formulário de Caracterização de Empreendimento de Impacto –
CEI, onde o responsável legal informa a não existência de vegetação e não existência ou
proximidade de corpos d’água no item sobre as características do terreno (fls. 913 a 915).
26/05/15 – A SMMA emite a Orientação para o Licenciamento de Empreendimento de
Impacto (OLEI 1001A – 2015) referente à Licença de Operação, na modalidade de
licenciamento de adequação (fl. 919).
29/07/15 – A GLEIA/SMSU encaminha documentos relativos ao atendimento da OLEI
1001A - 2015 (fls. 910 a 1039).
25/08/15 – A GELCP/SMMA envia ofício
informações complementares (fl. 1050).

GELCP/EXTER/2678/15 solicitando

15/09/15 – O empreendedor encaminha informações complementares solicitadas através
do ofício GELCP/EXTER/2678/15 (fls. 1051 a 1073).
25/09/15 – A GELCP/SMMA emite Parecer Técnico N° 2879-15 se posicionando
desfavorável à concessão da renovação da LO ao Posto Macedo Ltda. tendo em vista a
existência de pendências ainda não atendidas (fl. 1074).
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06/10/15: A GELCP/SMMA realiza vistoria no local para verificação da situação
ambiental.
21/10/15 – A GELCP/SMMA emite ofício solicitando avaliação da GENA sobre a
possibilidade de permanência de ocupação e uso do Posto Macedo Ltda., tendo em vista
o arcabouço legal vigente no que se refere à ocupação de APP (fl. 1078).
21/10/15 – A GELCP/SMMA emite ofício solicitando avaliação da SUDECAP quanto à
mancha de inundação do córrego Capão da Posse na área de influência direta do Posto
Macedo Ltda. (fl. 1079).
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26/11/15: A GENA/SMMA emite parecer em resposta à consulta feita pela GELCP em
21/10/15, concluindo que o empreendimento se adequa ao Parecer Classificado GAPMPGM de 22/12/2014 (revisão do Parecer Classificado N° 9.596/2010 após a entrada em
vigor do Código Florestal de 2012 e da Lei Estadual 20.922/2013) (fls. 1080 e 1081).
21/12/15 – A GELCP/SMMA emite Parecer Técnico N° 3027-15 relativo à vistoria
realizada no local do empreendimento em 06/10/15 (fls. 1075 a 1077).
24/02/16 – Protocolo de Parecer Técnico N° 133, emitido pela SUDECAP em 04/02/16
informando que a área do Posto Macedo Ltda. está inserida na mancha da Carta de
Inundações de Belo Horizonte; que não há registro específico no Plano Diretor de
Drenagem e na DVEDS de eventos de inundação que permitam caracterizar com
segurança se o posto foi atingido; e que não é possível a manifestação da SUDECAP
sobre a permissividade da ocupação no local, pelo fato de não ter como garantir que a
área não será atingida por eventos de inundação ou alargamento, por não existir estudos
que possam subsidiar a gestão destes riscos, como também pelo entendimento de que
essa definição sobre a permissividade de ocupação de qualquer área não é atribuição
desta autarquia (fls. 1089 a 1096).
25/04/16 – A GELCP emite ofício GELCP/GENA N° 1317-16 solicitando uma avaliação
jurídica sobre a possibilidade de permanência de ocupação e uso do Posto Macedo Ltda.,
tendo em vista o parecer emitido pela SUDECAP em 04/02/16, após consulta da SMMA
através do ofício GELCP/GENA n° 3462-15 (fl. 1097).
16/07/16 – A consultoria ambiental do Posto Macedo Ltda. protocola ofício solicitando
emissão de declaração informando que o processo da renovação da LO encontra-se em
análise no setor jurídico da SMMA para evitar autuações e multas de diversos órgãos
fiscalizadores (fl. 1100).
05/08/16 – Emissão de Declaração informando que o Posto Macedo Ltda. se encontra
em procedimento para obtenção de renovação de LO junto à SMMA e que, em função
do posto estar localizado em área de mancha de inundação o processo foi encaminhado
para análise do setor jurídico da SMMA para orientação (fl. 1101).
16/03/18 – O empreendedor protocola ofício solicitando o status referente à tramitação
da renovação da LO para fins de regularização do empreendimento (fl. 1105).
02/04/19: E-mail da SMOBI-DGAU para a DLAM/SMMA informando as diretrizes
adotadas pelo órgão nos processos de parcelamento do solo quando existe proximidade
de curso d’água e análise sobre o caso do Posto Macedo Ltda. (fls. 1106 e 1107).
14/11/18 – O empreendedor protocola ofício solicitando o status referente à tramitação
da renovação da LO para fins de regularização do empreendimento (fl. 1110).
10/01/19: A GLEIA/SMPU encaminha AVCB atualizado, emitido em 14/12/18 com
validade até 14/12/23 (fls. 1119 a 1123).
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13/03/19 – A GLEIA/SMPU encaminha ofício do empreendedor, datado de 28/02/19,
requerendo a emissão da renovação da LO, tendo em vista que o empreendimento
necessita renovar o Alvará de Localização e Funcionamento e este só será emitido após
a emissão da LO (fls. 1124 a 1132).
28/06/19 – Protocolo de documento da consultoria ambiental do Posto Macedo Ltda.
solicitando o status referente à tramitação da renovação da LO para fins de regularização
do processo (fls. 1133 a 1144).
07/10/19: A GELCP/SMMA realiza vistoria no local para verificação da situação
ambiental.
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01/11/19: A GELCP encaminha ofício GELCP/EXTER/2914-19 solicitando informações
complementares.
02/01/20 – Protocolo pela consultoria ambiental do empreendedor de cópia da
Comunicação Externa CE - C0297134/2019 – USTV, emitida pela COPASA em 26/12/19,
informando que o Posto Macedo Ltda. vem apresentando os relatórios de
automonitoramento conforme obrigações do contrato PRECEND N° 16.1434, assinado
em 04/08/16 e que se encontra com as obrigações de contrato atendidas.
07/01/20 – Protocolo pela consultoria ambiental do empreendedor de cópia dos
certificados de treinamento dos funcionários no Programa de Segurança e Meio
Ambiente, realizado em abril, maio e dezembro de 2018 pela engenheira de Segurança
do trabalho Giane Carla Moraes Soares Von Dollinger.
13/03/20 – Protocolo pelo empreendedor de documentação em atendimento ao ofício de
informações complementares GELCP/EXTER/2914-19.
13/03/20 – Protocolo pela consultoria ambiental do empreendedor das ART’s dos
responsáveis pelo projeto de drenagem pluvial e caracterização da vegetação.
02/06/20 – Vistoria no empreendimento por agente da fiscalização da PBH.
30/06/20 – Protocolo pela consultoria ambiental do empreendedor de informações
complementares.
02/07/20 – A GELCP/SMMA emite Parecer Técnico N° 0828-20 informando que ficaram
pendentes informações referentes aos itens 2, 5, 6, 9, 13, 16, 17 e 18 do ofício
GELCP/EXTER/2914-19, imprescindíveis para continuidade da análise do requerimento
de obtenção de Licença de Operação.
06/07/20 – Emissão de ofício GAB-SMMA/EXTER/N° 1265-20 comunicando o
indeferimento do requerimento de licença ambiental, considerando o Art. 31 do Decreto
Municipal Nº 17.266/20, bem como os artigos 13, § 2º, e 15 do Decreto Municipal Nº
16.787/17.
21/07/20 – Protocolo de recurso pelo empreendedor contra o indeferimento do
requerimento de licença ambiental.
24/07/20 – A GELCP/SMMA emite Parecer Técnico N° 0926-20 referente à análise do
recurso contra o indeferimento de requerimento de licença ambiental do Posto Macedo
Ltda., protocolado pelo empreendedor em 21/07/2020.
04/01/21 – Protocolo pela consultoria ambiental do empreendedor de informações
complementares solicitadas através do Parecer Técnico N° 0828-20.
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III.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento em análise compreende em um posto de abastecimento, que
comercializa diesel S500, etanol, gasolina comum e aditivada; exerce a atividade de
posto de serviço de veículos, com troca de óleo (no momento desativada) e lavagem de
veículos e realiza comércio varejista de óleos lubrificantes. A bandeira é da Raízen
Combustíveis S. A.
O posto localiza-se na Avenida Olinto Meireles (via arterial) n° 2.375, lotes 001, 007, 008
e 009, quarteirão 062, possui área total utilizada de 1.489,00m2, sendo 628,41m2 de área
construída. Pela lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, o terreno encontra-se
em Zona de Ocupação Preferencial - 1 – OP-1.
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Existe pequena área permeável totalizando 29,55m2, distribuída em jardineiras nas
laterais e fundos do empreendimento.
A área de vizinhança em um raio de 100m é caracterizada por ocupação mista com
edificações comerciais e residenciais. Existe ainda lote vago/área verde (folha 1037). O
empreendimento está situado à margem esquerda do córrego Capão da Posse,
totalmente sobreposto à sua Área de Preservação Permanente (APP), que se encontra
predominantemente impermeabilizada na projeção do empreendimento. A calha do
córrego confronta o limite posterior do empreendimento, sem margem preservada. O
córrego encontra-se em leito natural e, visualmente, a qualidade da água apresenta-se
em estado degradado. A margem direita do córrego tem uma faixa ainda disponível onde
foi implantada uma via de acesso aos lotes em estado precário.
O empreendimento possui parcelamento aprovado em 01/07/1976 (CP 25235001M) e
iniciou suas atividades em 2002, conforme Alvará de Localização e Funcionamento (fl.
1073). O parcelamento previu a implantação de avenida sanitária sobre o córrego Capão
da Posse, desconsiderando, portanto, o córrego e sua APP. O trecho da canalização
adjacente ao empreendimento não foi executado e não deverá ser implantado, uma vez
que não se encontra sustentada na política ambiental do município esta prática, pelos
inúmeros prejuízos ambientais e urbanísticos proporcionados por esta solução.
O abastecimento de água no local é realizado pela COPASA. O empreendimento possui
contrato PRECEND assinado com a COPASA em 04/08/16.
Em 02/01/20 foi protocolado pela consultoria ambiental do empreendedor cópia da
Comunicação Externa CE - C0297134/2019 – USTV, emitida pela COPASA em 26/12/19,
informando que o Posto Macedo Ltda. vem apresentando os relatórios de
automonitoramento conforme obrigações do contrato PRECEND N° 16.1434, assinado
em 04/08/16 e que se encontra com as obrigações de contrato atendidas.
Existe uma caixa d’água no local que armazena água proveniente da COPASA.
O posto possui Alvará de Localização e Funcionamento N° 16725/2002 concedido em
21/03/14 com validade indeterminada.
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Figura 1- Localização do Posto Macedo Ltda., com base na vista aérea.

Descrição da vegetação
O empreendimento conta com pequenas áreas permeáveis, que em termos quantitativos
são insignificantes (apenas 29,55m2, o que corresponde a 1,99% da área do terreno).
A vegetação caracteriza-se por uma formação espontânea com bambus em algumas
jardineiras e arbustos. Existe a necessidade de manutenção das áreas, tais como
fertilização do solo, limpeza geral, remoção de plantas daninhas, replantio de plantas
mortas, etc.
Desta forma, tal área apresentava vegetação incipiente podendo receber tratamento de
revegetação objetivando cumprir a função ecológica/ambiental de enriquecimento da
flora, sustentação da fauna, alívio das zonas de calor, amortecimento do escoamento
superficial das águas pluviais e favorecimento da infiltração.

Efluentes não domésticos
Os efluentes não domésticos oriundos da edificação de troca de óleo, lavagem de
veículos e drenagem do piso da pista de abastecimento são interligados e direcionados
a uma caixa separadora de água e óleo, localizada dentro da área de lavagem de
veículos, e daí para interligação à rede coletora de esgotamento sanitário.
O posto possui contrato PRECEND, assinado em 04/08/16, que garante o monitoramento
dos efluentes gerados e adequada operação da caixa separadora de água e óleo e da
caixa de areia.

Drenagem pluvial
O empreendimento possui Parecer Técnico da SUDECAP, datado de 06/12/06,
informando que o projeto de drenagem pluvial foi aprovado (fl. 161) e Parecer final da
SUDECAP, datado de 10/10/07, informando que a implantação da rede pluvial foi
realizada em conformidade com o Projeto de Drenagem Pluvial aprovado (fl. 338).
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Através do ofício de informações complementares GELCP/EXTER/ 2914-19 foi solicitado
memorial descritivo e cópia do projeto de drenagem pluvial aprovado pela SUDECAP ou
"as built" para fins de vistoria de conformidade do projeto implantado.
Em 13/03/20 foi encaminhado “as built” do projeto de drenagem existente no posto.
Conforme Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020 que instituiu regime de
teletrabalho, foi realizada apenas análise documental.
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De acordo com o projeto apresentado 98,19% do empreendimento encontra-se em área
impermeável. Não há nenhuma estrutura de detenção e retenção. Não foi apresentado o
cadastro de redes e o caminhamento final com a indicação de todos os lançamentos de
drenagem, o que impossibilitou verificar se as estruturas encontrarão afogadas em
eventos extremos.
Entende-se que, Belo Horizonte possui diversas áreas que não deveriam ter sido
ocupadas em locais de inundação, trazendo diversos prejuízos à população que usufrui
destas áreas e ao Poder Público.
Conforme parecer da DGAU, o empreendimento encontra-se em mancha de inundação
sendo necessária a apresentação de um estudo sobre medidas para maior
resiliência de seu empreendimento, o que na ocasião não havia sido apresentado.
Entende-se que, comprovado o direito de continuidade da ocupação, deverão serem
propostas soluções que mitiguem completamente o impacto da impermeabilização do
terreno, através de projeto de manejo adequado das águas e comprove tecnicamente
que as estruturas existentes e propostas poderão serem implantadas na mancha de
inundação.
Desta forma, em 02/07/20 foi emitido Parecer Técnico Nº 0828-20 pela GELCP/SMMA,
solicitando apresentação do projeto de drenagem completo, contemplando o cadastro de
redes com indicação de todas as caixas de passagens, canaletas e o caminhamento final
com a indicação de todos os lançamentos de drenagem, comprovando que os mesmos
não encontrarão afogados em eventos extremos. Uma vez que o aproveitamento de água
pluvial está diretamente interligado ao sistema de drenagem do empreendimento, foi
solicitado também, o projeto de aproveitamento de água pluvial.
Em 04/01/21 foi enviado projeto de captação, aproveitamento de água pluvial e ligação
predial à rede de drenagem pluvial pública, elaborado pela empresa Varella Bastos
Engenharia Ltda. em dezembro de 2020.
Após análise do projeto por técnico da SMMA foi gerado PT Nº 0182/21 que discute com
detalhes a documentação enviada e conclui que o projeto deverá ser reapresentado por
conter incoerências. Tal solicitação foi colocada como condicionante deste parecer para
regularização da intervenção em APP.
Em relação aos lançamentos na APP, o parecer supracitado faz diversas considerações
e conclui pela necessidade de adequações no projeto. Tal solicitação também será
colocada como condicionante deste parecer para regularização da intervenção em APP.
IV.

INTERVENÇÃO EM APP E ÁREA NON AEDIFICANDI

Em vistoria realizada por técnicos da SMMA no empreendimento em 06/10/15 foi
verificado que o empreendimento está situado à margem esquerda do córrego Capão da
Posse, totalmente sobreposto à sua Área de Preservação Permanente (APP), que se
encontra predominantemente impermeabilizada na projeção do empreendimento.
Conforme consta no processo, o empreendedor recebeu Alvará de Localização e
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Funcionamento N° 16725 em 18/12/2002 (fl. 1073); indicando que a ocupação que
delimitou o perímetro impermeabilizado já havia ocorrido anteriormente a esta data. O
parcelamento da área CP 25235001 M, aprovado em 01/07/1976, desconsiderou o
córrego e sua APP, prevendo no local a implantação de avenida sanitária (Figura 02). O
córrego atualmente no trecho do empreendimento encontra-se em leito natural e não é
diretriz desta PBH promover a canalização do córrego e a implantação da avenida
sanitária, conforme previsto no CP.
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A Figura 3 mostra o traçado da APP de curso d’água, retirada do SIURBE.

Figura 2 – Planta CP onde nota-se a não demarcação da APP,
e nem da área não edificante.

Figura 03 - Demarcação dos lotes e em azul APP de curso d’água
(Córrego Capão da Posse), conforme SIURBE.

Através do ofício GELCP/EXTER/2914/19 foram solicitadas informações relativas aos
seguintes temas: demarcação da APP com base no levantamento topográfico; as built de
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área permeável e caracterização da vegetação; contrato PRECEND assinado com a
COPASA; declaração emitida pelo proprietário do empreendimento de que tem total
ciência e compreensão de que seu terreno está inserido em área suscetível a ocorrências
de inundações; e apresentação de um estudo sobre medidas para maior resiliência de
seu empreendimento.
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Em 13/03/20 foi encaminhado levantamento planialtimétrico sendo verificado que a APP
ocupada pelo empreendimento ocupa área de 1.184,60 m2, englobando praticamente
todas as instalações do empreendimento (edificação, estacionamento, área de lavagem
de veículos, quase toda a pista de abastecimento e área de tancagem). (Figuras 4 e 5).

Figura 04 – Projeção da APP no empreendimento.

Figura 05 – Projeção da APP no empreendimento,
englobando praticamente todas as edificações.
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Conforme mencionado na introdução deste parecer, a regularização do empreendimento
em questão é possível considerando a hipótese legal autorizativa de intervenção em
APP, que inclui projetos de loteamento urbano aprovados antes de 20/07/89, desde que
sua infraestrutura tenha sido implementada pelo loteador de modo completo, adequado
e tempestivo. No caso em questão, o imóvel teve seu parcelamento aprovado em 01 de
julho de 1976 – CP 25235001M.

Para validar acesse http://smma.pbh.gov.br/sgcedocs e informe: 21QZKCMXBMAD6CJ. 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): EVERTON GERALDO DIAS, e outros...

Segundo entendimento da PGM, o órgão licenciador poderá impor as medidas
mitigadoras e/ou compensatórias necessárias a amenizar o impacto ambiental. Ademais,
o código Florestal prevê que a manutenção de áreas de preservação permanente, tem o
papel principal de estimular a cobertura vegetal. Esta cobertura auxilia tanto no deflúvio
superficial como no deflúvio de base. Por isso, na ausência desta vegetação verifica-se
a redução da capacidade de retenção de água nas bacias e aumento do risco de
inundações.
Conforme os pareceres da PGM, emitidos em 11/03/20 e 04/06/20, toda e qualquer
edificação, a ser construída ou regularizada, em loteamento urbano aprovado após
20/12/1979, deverão observar a faixa não edificante de, no mínimo, 15 (quinze) metros
de cada lado ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das
ferrovias, prevista na Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, sob pena de
incorrer em manifesta e flagrante ilegalidade.
No caso em questão, o imóvel teve seu parcelamento aprovado em 01 de julho de 1976
– CP 25235001M, portanto antes de 20/12/1979, então não necessita observar a faixa
não edificante de 15 (quinze) metros.
Em 13/03/20 foi enviada Declaração emitida por Carlos Alves Macedo Pereira, CPF
008.633.946-04, sócio-administrador do empreendimento POSTO MACEDO LTDA., de
que tem total conhecimento, ciência e compreensão de que o terreno ao qual o posto se
encontra inserido está em área suscetível a ocorrências frequentes de inundações, pois
o mesmo está localizado em mancha de inundação e de que tem ciência e conhecimento
das ações futuras por parte da PBH e seus programas, visando à minimização das
inundações no trecho da Bacia do Córrego, incluindo o trecho que envolve o Posto
Macedo, e que também está ciente de suas futuras obrigações de adequações, caso
sejam destacadas pela PBH.
Em 04/01/21 foi enviado relatório de inspeção técnica para avaliação do SASC, elaborado
pela empresa Engepetro Tecnologia em Abastecimento e Lubrificação em dezembro de
2020.
O relatório informa que o SASC se encontra com todos os itens necessários exigíveis por
norma devidamente instalados e em perfeito estado de funcionamento e que está
adequado às normas vigentes de proteção ao meio ambiente. Quanto à resiliência do
empreendimento, em face de uma eventual inundação, cabe destacar que se houver
manutenção das condições de estanqueidade do SASC o empreendimento tem
capacidade de suportar eventual evento adverso, sem que haja qualquer tipo de
comprometimento do meio ambiente.
Foi informado que a resiliência do empreendimento está afeta a duas condições: a)
manter o SASC completamente estanque e adequado às exigências técnicas das normas
da ABNT; b) garantir a perfeita vedação dos bocais de enchimento, que devem além de
cumprir as normas da ABNT, estarem sempre fechados e com as tampas travadas com
cadeado.
O relatório informa que em vistoria realizada pela Engepetro no empreendimento em
dezembro de 2020 foram verificados que todos os itens do SASC possuem capacidade
de suportar futuros problemas de inundações, caso aconteçam, e estes itens conferem a
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resiliência necessária ao funcionamento do empreendimento, desde que o sistema esteja
em perfeita e ininterrupta conformidade com as Normas Técnicas Vigentes e outras
condições que a SMMA, optar por determinar. A estanqueidade do SASC e dos bocais
de enchimento garantem a resiliência do empreendimento, constituindo-se em medidas
de proteção contra a inundação, caso o empreendedor mantenha, de forma ininterrupta,
o SASC adequado e o permanente fechamento das bocas de descarga de combustível,
com os respectivos travamentos, quando não estiverem em uso.

V.

MEDIDAS MITIGATÓRIAS E DE CONTROLE
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O empreendimento está situado à margem esquerda do córrego Capão da Posse,
totalmente sobreposto à sua APP, que se encontra predominantemente
impermeabilizada na projeção do empreendimento. Desta forma, não há possibilidade de
mitigações e compensações ambientais do impacto sobre a APP na área diretamente
afetada e nas proximidades, tendo em vista a ocupação maciça da área.
Conforme Parecer Classificado emitido pela GAPM/PGM em 22/12/14 “a regularização
da intervenção em área de preservação permanente não impede o Município de exigir do
empreendedor as medidas mitigatórias ou compensatórias que entender adequadas para
minimizar o impacto do empreendimento.”
Em 26/11/15 foi emitido Parecer da GENA/SMMA opinando pela substituição das
medidas mitigadoras e/ou compensatórias in situ por outras compensatórias ao dano
causado na área do empreendimento.
Sendo assim, foi colocado como condicionante deste parecer a seguinte 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”.
A SMMA considera ainda pertinente à solicitação das seguintes medidas mitigatórias e
de controle no local.

5.1 Revegetação da área permeável do empreendimento
O código Florestal prevê que a manutenção de áreas de preservação permanente, tem o
papel principal de estimular a cobertura vegetal. Esta cobertura auxilia tanto no deflúvio
superficial como no deflúvio de base. Por isso, na ausência desta vegetação verifica-se
a redução da capacidade de retenção de água nas bacias e aumenta risco de
inundações.
Conforme planta apresentada pelo empreendedor em 13/03/20, o posto possui área
permeável somente de 29,55m2, o que corresponde a uma taxa de permeabilidade de
1,98. Nesta mesma data foi encaminhado relatório técnico de caracterização da
vegetação do posto, elaborado pela empresa Conceptos Licenciamentos & Projetos, em
fevereiro de 2020.
O relatório apresenta uma tabela de caracterização das espécies vegetais existentes no
local, indicando a presença de: 13 (treze) clusias (Clusea rosea), 172 (cento e setenta e
dois) indivíduos de bambu ornamental (Bambusa sp.), 08 (oito) Tamarea-do-Senegal
(Phoenix reclinata Jacq.), 06 (seis) Cheflera-pequena/Cheflera variegada (Schefflera
arborícola - Hayata), 02 (dois) ipês-branco (Tabebuia roseoaiba), 02 murtas (Myrtus sp.)
e 10 Pitósporo-japonês, Lágrima-sabéia, Pau-de-incenso (Pittosporum tobira).
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Foi enviada também uma tabela com a altura total das espécies, altura do fuste, CAP =
circunferência à altura do peito e DAP = diâmetro à altura do peito.
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Portanto, tal área apresentava vegetação incipiente podendo receber tratamento de
revegetação objetivando cumprir a função ecológica/ambiental de enriquecimento da
flora, sustentação da fauna, alívio das zonas de calor, amortecimento do escoamento
superficial das águas pluviais e favorecimento da infiltração. Em todos os
empreendimentos de impacto ambiental é compulsório o tratamento de revegetação ou
paisagismo das áreas permeáveis por significar mitigação dos impactos relativos à sua
implantação. A vegetação em ambiente urbano é um dos aspectos mais relevantes a
serem tratados no licenciamento ambiental.
Através do ofício de informações complementares GELCP/EXTER/2914/19 foram feitas
as seguintes considerações/solicitações:
• As áreas ajardinadas do empreendimento, incluindo o talude imediato ao
córrego, contém grande quantidade de resíduos espalhados em sua
superfície, e deverão ser periodicamente limpas para se evitar que esses
materiais atinjam o curso d’água, como já vêm ocorrendo.
• O solo das áreas ajardinadas deverá receber tratamento e a vegetação deverá
ser complementada nos pontos onde há falhas.
• O solo não deverá ficar exposto, e deverá ser providenciada forração que o
cubra por completo. Nos locais onde a iluminação é insuficiente para o
crescimento vegetal, o solo deverá ser coberto com casca de pinus.
• Na jardineira contígua ao córrego, existente na área de estacionamento do
posto, onde já existem bambus ornamentais plantados, deverá ser
providenciada continuidade do plantio desta espécie, de maneira a embelezar
a área e se formar uma cerca viva que minimize o depósito de resíduos na
APP. Como alternativa a introdução de bambu, poderão ser escolhidas outras
espécies que formam cercas-vivas, tais como hibiscos, tumbérgias-erecta,
entre outros.
• Na jardineira situada na lateral do empreendimento, preencher com vegetação
arbustiva os vazios existentes, aumentar o seu comprimento até o ponto de
início do passeio e ajardiná-lo, buscando dar continuidade à vegetação de
shefleras existentes na área.
• Introduzir um ipê-branco (Handroanthus roseoalbus) na área permeável
triangular existente na calçada do empreendimento, no cruzamento com a
Rua Maurílio Gomes da Silveira. Esta área deverá ser alvo de requalificação
do solo (descompactação, adubação), com introdução de forração adequada
e tratamento paisagístico. A muda a ser introduzida deverá atender os
padrões elencados na DN 69/2010 do COMAM.
• A jardineira longitudinal da Rua Maurílio Gomes da Silveira deverá receber
tratamento paisagístico, a começar pela requalificação do solo.
• Não é necessária a apresentação de ART, todavia, as ações aqui
recomendadas deverão ser executadas por profissional com experiência em
jardinagem.
Em 23/06/20 foi encaminhado e-mail pela consultoria ambiental enviando fotos das áreas
ajardinadas do empreendimento, comprovando o atendimento aos itens solicitados
acima, com exceção da continuidade dos bambus ornamentais plantados na jardineira
contígua ao córrego, na intenção de formar uma cerca viva. Para este item foi solicitado
um prazo para seu atendimento.
Em 04/01/21 foi enviado relatório fotográfico comprovando a continuidade do plantio de
bambu na jardineira contígua ao córrego, de maneira a embelezar a área e se formar
uma cerca viva, complementando o atendimento à todos os itens solicitados pela SMMA.
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5.2 Controle dos efluentes não domésticos
Como o posto exerce as atividades de troca de óleo e lavagem de veículos faz-se
necessário o ingresso ao Programa de Recebimento e Controle de Efluentes não
domésticos – PRECEND junto à COPASA, que garante monitoramento dos efluentes
gerados e adequada operação da caixa separadora de água e óleo e da caixa de areia.
O posto já possui contrato PRECEND assinado com a COPASA em 04/08/16.
Foi enviada Comunicação Externa CE - C0297134/2019 – USTV, emitida pela COPASA
em 26/12/19, informando que o Posto Macedo Ltda. vem apresentando os relatórios de
automonitoramento conforme obrigações do contrato PRECEND N° 16.1434, assinado
em 04/08/16 e que se encontra com as obrigações de contrato atendidas.

5.3 Redução do consumo de água
Em vistoria realizada no posto em 07/10/19 foi verificado que o empreendimento não
possui um sistema de reuso da água de lavagem de veículos como medida de minimizar
o consumo de água potável no empreendimento. Essa medida constitui mitigação do
impacto sobre o sistema de abastecimento público, visto que o empreendimento
consome água na sua atividade econômica (lavagem de veículos). O cenário de
escassez hídrica potencializa a necessidade da redução do consumo de água. Tal
medida será solicitada como condicionante desta licença ambiental.
Em 02/07/20 foi emitido Parecer Técnico Nº 0828-20 pela GELCP/SMMA, solicitando
também a apresentação de um projeto de aproveitamento de água pluvial, juntamente
com o projeto de drenagem completo. Em 04/01/21 foi enviado Projeto de captação,
aproveitamento de água pluvial e ligação predial à rede de drenagem pluvial pública,
elaborado pela empresa Varella Bastos Engenharia Ltda. em dezembro de 2020.
Após análise do projeto por técnico da SMMA foi gerado PT Nº 0182/21 que discute com
detalhes a documentação enviada e conclui que o projeto deverá ser reapresentado por
conter incoerências. Tal solicitação foi colocada como condicionante deste parecer para
regularização da intervenção em APP.
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VI.

CONCLUSÃO

Com base nas informações apresentadas no processo e tendo em vista o atendimento
das solicitações da SMMA somos favoráveis à regularização de intervenção em APP,
desde que atendidas às condicionantes do Anexo I.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2021.
Ana Maria Dias Chula – Geóloga - BM 79336-5
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Daniely de Cássia Deliberali – Engenheira Agrônoma – BM: 112.682-0

Cientes:
Everton Geraldo Dias – Gerência de Comércio e Prestação de Serviços – GELCP / Instrução de
Serviço SMMA nº 001, de 03/05/18.
Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni – Diretoria de Licenciamento Ambiental – DLAM
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ANEXO I - CONDICIONANTES E MEDIDA COMPENSATÓRIA
DA REGULARIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO EM APP
Regularização da intervenção em Área de Preservação Permanente – APP da edificação de uso
não residencial, denominado Posto Macedo Ltda., implantado na Avenida Olinto Meireles, n° 2375,
lotes 001, 007, 008 e 009, quarteirão 062, Bairro Milionários – Regional Barreiro, tendo como
responsável legal Zuleika Soraya Milagres Macedo.
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Processo n.º: 01.148.395-06-40 Parecer Técnico N.º 0191-21

Item

Condicionantes

Prazo

1

Monitorar o desenvolvimento da vegetação da área
permeável do empreendimento, substituindo mudas mortas
ou com desenvolvimento inadequado, mediamente a
apresentação à SMMA de relatórios com memorial descritivo
e registro fotográfico. Nota 2.

120 dias para o
primeiro relatório e
depois anualmente

2

Reapresentação do projeto de aproveitamento de águas
pluviais para aprovação da SMMA. Nota 3.

90 dias

3

Implantação do projeto de aproveitamento de águas pluviais.

120 dias após sua
aprovação

4

Manter o sistema de captação e uso de águas pluviais em
operação conforme projeto aprovado pela SMMA durante a
operação do empreendimento. Encaminhar relatório das
manutenções realizadas no sistema de captação de águas
pluviais através de relatório com memorial descritivo e
fotografias.

Um ano após a
implantação do
projeto e depois
anualmente

5

Adequar os lançamentos do sistema de drenagem na APP.
Nota 4.

90 dias

6

7
Item

1

Monitorar o sistema interno de drenagem
do
empreendimento, os lançamentos em área de preservação
permanente e suas consequências por no mínimo 5 períodos
chuvosos, enviando pareceres anuais (ao final do período
chuvoso) a esta Secretaria e adotando medidas corretivas
caso sejam necessárias. Nota 5.
Apresentar Laudo Técnico, de profissional devidamente
habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, sobre as medidas de resiliência a serem
adotadas. Nota 6.

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. Nota 7.

Um ano após a
implantação do
projeto e depois
anualmente

90 dias

Prazo

120 dias

Notas:
1-

Após o atendimento das condicionantes (dentro dos prazos estabelecidos), deverá ser apresentada à
SMMA a documentação comprobatória de seu cumprimento, expedida pelos órgãos competentes,
quando for o caso.

2-

É dever do empreendedor zelar pelo cuidado contínuo das áreas ajardinadas do empreendimento, com
substituição das mudas em caso de morte, manutenção do gramado, controle da vegetação espontânea
com roçadas, adubação do solo, quando necessária, e irrigação diária para que as plantas possam se
desenvolver adequadamente na área.

3-

O projeto de aproveitamento pluvial deverá ser reapresentado visto as incoerências identificadas. Deverá
ainda:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

a.
b.
c.
d.

4-

Sobre os lançamentos em APP, o projeto deverá ser adequado da seguinte forma:
a.
b.
c.
d.

Para validar acesse http://smma.pbh.gov.br/sgcedocs e informe: 21QZKCMXBMAD6CJ. 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): EVERTON GERALDO DIAS, e outros...

Corrigir os cálculos da demanda conforme as atividades realizadas pelo posto.
Informar se a caixa de areia faz parte do pré-tratamento do sistema de aproveitamento pluvial.
Adequar as plantas com a indicação das redes de alimentação e saída do sistema de
aproveitamento, bem como o reservatório.
Para o dimensionamento do reservatório pluvial deverá ser seguida a norma NBR 15527/2007
e considerar o escoamento primitivo (manter o escoamento superficial nos patamares aferidos
antes das intervenções), área de contribuição versus demanda mensal.

Deverá ser apresentado o memorial descritivo e o detalhamento da estrutura de dissipação.
É proposto um desvio de caudal proveniente da Avenida Olinto Meireles que seria lançado na
APP, mas que não entrou nos cálculos. Deverão serem revistos e apresentados estes cálculos.
Propor solução para o processo erosivo na APP.
Havendo lançamento em corpos hídricos os mesmos deverão ser no sentido do fluxo de água
com angulação entre 30 e 60 graus.

5-

Deverá ser apresentado laudo fotográfico das áreas, lançamentos e identificação de possíveis focos
erosivos (com medidas de adequação quando necessárias). Deverá ser apresentada a ART.

6-

O Laudo Técnico deverá ser emitido nos termos apresentados a seguir:
a.
b.

o empreendedor tem total ciência e compreensão de que seu terreno está inserido em área
potencialmente suscetível a ocorrências de inundações;
o empreendedor se responsabiliza por propor e implementar na área do 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.

7-

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 área de
2.636,00m² (dois mil, seiscentos e trinta e seis metros quadrados) que é resultante do somatório de
268,00m² (duzentos e sessenta e oito metros quadrados) da taxa mínima de permeabilidade não atingida
pela edificação; e ao dobro da Área de Preservação Permanente ocupada pelo posto, que é de 1.184,00
m² (um mil, cento e oitenta e quatro metros quadrados), que finaliza 2368,00 m² (dois mil, trezentos e
sessenta e oito metros quadrados).

