SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA

PARECER TÉCNICO nº 0297/21
Belo Horizonte, 18 de março de 2021.
Assunto: Autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente-APP.
Processo no: 01-025393/20-90
Interessado: Mercedes Pereira de Souza
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INTRODUÇÃO
No dia 14/11/19 foi encaminhada à SMMA o protocolo 17383/19, de requerimento de
orientação para intervenção/regularização em Área de Preservação Permanente
(APP), para implantação do empreendimento denominado Residencial do Carmo.
ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
Caracterização da área de implantação do empreendimento
A área do empreendimento consiste do lote 15, quadra 3404, quarteirão 07 do bairro
Braúnas, Regional Pampulha (CP nº 261002M, aprovado em 28/11/1978), situada à
Rua Maestro João Cavalcante, nº 99.
O lote possui 378,75m2; está inserido em zoneamento PA3 e ADE Pampulha (Lei
Municipal 11.181/19).
Atualmente, a área apresenta-se murada e sem edificações (Figura 1)Figura 2 e em
solo natural, com permeabilidade próxima a 100%. A vegetação é constituída por
gramíneas exóticas invasoras (capins colonião e braquiária), mamoneiras, corda de
viola, etc; sem presença de plantas arbóreas ou arbustivas (Figura 2).
Na base de dados do BHMap1 não há registro de APP por declividade nesse lote,
porém é demarcada APP hídrica (Figura 6). A APP se sobrepõe ao lote em faixa de
aproximadamente 13,94 metros a partir da testada da Rua Maestro João Cavalcanti. O
lote encontra-se sobreposto à APP de um Córrego “sem nome”, que flui em leito
natural paralelo à referida via pública (figura 5). A demarcação de APP foi confirmada
em vistoria da equipe técnica da Gerência de Recursos Hídricos da SMMA (Parecer
Técnico GERHI/SMMA nº 0271/21).
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Figura 1 Visão Geral do lote com muro de alvenaria delimitando a área. Fonte: Gerencia de
Licenciamento e Infraestrutura da SMMA de Belo Horizonte, MG.

Figura 2 Visão geral da vegetação existente no lote. Fonte: Gerencia de Licenciamento e
Infraestrutura da SMMA de Belo Horizonte, MG.
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13,94 m

Figura 3 Detalhe da faixa de APP na qual o lote está inserido. Fonte: bhmap.pbh.gov.br.

Figura 4 Visão geral da Área de Preservação Permanente a qual o terreno encontra-se
inserido. Fonte: bhmap.pbh.gov.br. Acesso em 18 de fevereiro de 2021.
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Figura 5 Detalhe do córrego retificado na Rua Maestro João Cavalcanti, esquina com rua
Idalísio Aranha Filho. Fonte: Gerencia de Licenciamento e Infraestrutura da SMMA de Belo
Horizonte, MG.

Do projeto proposto
O

projeto

apresentado

propõe

intervenção

por

edificações

(residência

e

pavimentações) em 115,11 m2 (67,20 m2 + 47,91 m2) inseridos em APP, preservando
no lote áreas permeáveis contínuas de 156,04 m2 (AP 01, AP 03, e fração da AP 04)
sendo que mais de 60% destas em APP (Figura 3).

Figura 6 Recorte da prancha do projeto arquitetônico, indicando áreas permeáveis e faixa de
app sobreposta ao lote. Fonte: SMMA cadastro nº 17383/19.
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Das Áreas permeáveis
O projeto proposto indica que o lote (378,75 m2) preservará 156,04 m2 de áreas
permeáveis, correspondendo à taxa de permeabilidade de 41,19%. Esse percentual
atende ao mínimo de 30% exigido pelo zoneamento local (PA-3 e ADE Pampulha).
Da Autorização para Intervenção em APP
A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação
Permanente (APP) somente poderá ser autorizada pelo órgão ambiental nas hipóteses
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de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental (Lei 12.651/12 Art. 8o).
O lote 15 do quarteirão 07 do bairro Braúnas é originário de parcelamento do solo
aprovado em 28/11/1978 (CP nº 261002M). A Assessoria Jurídica da SMMA emitiu
parecer (Parecer Jurídico nº 2355/19) manifestando-se pela aplicação ao caso em
análise do entendimento firmado no Parecer Classificado nº 9596/10, emitido pela
Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte (PGM), “no sentido de ser passível
de

deferimento

o

pedido

de

intervenção/regularização

em

imóveis

cujos

parcelamentos tenham sido aprovados em momento anterior a 20/07/1989, desde que
sua infra-estrutura tenha sido implementada pelo loteador de modo completo,
adequado e tempestivo,” e que “poderá órgão licenciador impor medidas mitigadoras
e/ou compensatórias necessárias a amenizar o impacto ambiental.”
Considerando que a infraestrutura urbana foi plenamente implantada (sistemas viário,
de iluminação e drenagem), sob esse entendimento, a intervenção requerida é
passível de deferimento pelo órgão licenciador.
Cumpre destacar que o Ministério Público de MG (MPMG) instrui por meio da
Recomendação nº 002/2019 que “No caso de novas intervenções em áreas de
preservação permanente urbanas, ainda que situadas em lotes aprovados pelo
Município, em área dotada de infraestrutura urbana, deve ser observado o regime
jurídico do Código Florestal (Lei Federal 12651/2012) e da Resolução CONAMA nº
369/2006 para eventuais autorizações”.
Em consideração à referida Recomendação, a Procuradoria Geral do Município de
Belo Horizonte manifestou-se pela manutenção dos termos do Parecer Classificado nº
9596/10, que considera inaplicáveis as hipóteses de intervenção em APP previstas no
Art. 2º da Lei 7803/89.
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Há que se mencionar ainda a Deliberação Normativa (DN) COPAM 236/2019, emitida
pelo Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais. Por essa normativa,
o empreendimento proposto pode ser classificado como intervenção eventual e de
baixo impacto para fins de intervenção em APP (“edificações em lotes urbanos
aprovados até 22 de julho de 2008, devidamente registrados no Cartório de Registros
de Imóveis, desde que situados às margens de vias públicas dotadas de
pavimentação, iluminação pública, solução para esgotamento sanitário, sistema de
abastecimento de água e drenagem pluvial” - Artigo 1º, inciso IX) e, portanto,
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aplicáveis os artigos 3º(2) e 8o da Lei 12.651/12.
Ressalta-se que as edificações a que se referem o inciso IX do Artigo 1º implantadas a
partir da publicação dessa DN deverão observar a faixa não edificante prevista no § 3º
do Art. 4º da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979:
§ 3o Se necessária, a reserva de faixa não-edificável
vinculada a dutovias será exigida no âmbito do respectivo
licenciamento ambiental, observados critérios e parâmetros
que garantam a segurança da população e a proteção do
meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas
pertinentes (Incluído pela Lei nº 10.932, de 2004).
O inciso III-A do mesmo Artigo 4º dispõe ainda que, “ao longo das águas correntes e
dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa
não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado (Incluído pela Lei nº
13.913, de 2019).
Conforme se verifica na figura 6, a faixa não edificante de 15 metros é coincidente com
a faixa de rolamento da Rua Maestro João Cavalcante, não atingindo a área do lote
15.
A DN COPAM 236/19 (Art. 4º) deixa claro que “a intervenção em área de Preservação
Permanente para atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental não poderá
comprometer as funções ambientais desses espaços”.
Nesse sentido, é de amplo conhecimento a importância da vegetação em APP no que
se refere às questões hidrológicas, biológicas e ecológicas. Para além, a vegetação
arbórea em APP contribui para manutenção do microclima, bem como na melhoria da
2

Inciso X, alínea K) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo
impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos
Estaduais de Meio Ambiente.
Avenida Afonso Pena, 342, Centro, CEP: 30130-001 - Belo Horizonte – MG
Telefones: (31) 3246.0555/3246.0578 – e-mail: gelin@pbh.gov.br
6/9

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA

qualidade de vida da população. Dessa forma, ao considerarmos o parâmetro
ambiental ‘Vulnerabilidade das ondas de calor para 2030’3 (Figura 7), é importante
e imprescindível a revegetação e manutenção da cobertura vegetal local. Dito isso, é
necessário que o projeto também atenda à taxa de permeabilidade mínima de 30%,
estabelecida pelo zoneamento urbano local, e que a área permeável sobreposta à
APP seja revegetada com espécies arbóreas, restaurando, ainda que limitadamente,
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alguns atributos ambientais desse trecho de APP interno ao lote.

Figura 7 Classificação do nível de vulnerabilidade das ondas de calor para 2030 para a área
do lote 15. Fonte: bhmap.pbh.gov.br.

CONSIDERAÇÃO FINAL
Não obstante a controvérsia jurídica no tocante à possibilidade de o órgão ambiental
autorizar a intervenção em APP, este parecer aborda sobre questões de caráter
técnico-ambientais, elencando aspectos ambientais da área diretamente afetada pelo
empreendimento, como subsídio à análise e deliberação pelo Conselho Municipal de
Meio Ambiente– COMAM, ao qual este parecer deve ser submetido à apreciação.
Em caso de deferimento favorável à intervenção em APP relativa ao lote 15, quadra
3404, quarteirão 07 do bairro Braúnas, sugere-se que a Licença Ambiental seja
vinculada ao atendimento às diretrizes e medidas compensatória do anexo I deste
parecer.

Daniela Moreira Duarte Herken
Engenheira Florestal - BM: 127.214-2
3
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GELIN/DLAM/SMMA

Marcelo Vichiato
Engº. Agrônomo – BM 81.819-8
GELIN-DLAM-SMMA

Ciente:
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Ruthélis Pinhati Junior
Gerência de Licenciamento e Infraestrutura
GELIN/DLAM/SMMA

Avenida Afonso Pena, 342, Centro, CEP: 30130-001 - Belo Horizonte – MG
Telefones: (31) 3246.0555/3246.0578 – e-mail: gelin@pbh.gov.br
8/9

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA

ANEXO ÚNICO
DIRETRIZES PARA INTERVENÇÃO EM APP
Diretrizes ambientais e Medida Compensatória para intervenção em APP relativa ao
lote 15, quadra 3404, quarteirão 07 do bairro Braúnas, situado à Rua Maestro João
Cavalcante, nº 99, Regional Pampulha de Belo Horizonte.
Processo nº 01-025393/20-90 - Parecer Técnico nº 0297/21
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Diretriz
1

2

3

Descrição

Prazo

Efetuar a revegetação da APP interna ao lote 15 por meio Para concessão
do plantio de mudas de espécies arbóreas nativas (nota 1).
do Habite-se
Manter no trecho não interferido da Área de Preservação
Permanente (APP) interna ao lote 15 a taxa de
permeabilidade de 100% em solo natural revegetado.
Adotar medidas de prevenção e controle de impactos
ambientais à APP (nota 2).

Perpétuo

Durante a
implantação e
operação do
empreendimento

Notas:
1)
O trecho não edificado do lote em APP (áreas permeáveis AP 01, AP 03
e AP 04, totalizando 98,53 m2 – figura 6) deverá ser revegetado utilizando
vegetação de forração do solo (grama ou outra espécie apropriada) e plantadas no
mínimo 05 (cinco) mudas arbóreas, com espaçamento de aproximadamente 5,0
metros entre plantas, utilizando espécies arbóreas nativas, preferencialmente da
flora de Belo Horizonte (compatibilizar a arborização com a área disponível e
edificações projetadas).
Poderão ser utilizadas plantas frutíferas para maior atração da avifauna.
As mudas deverão apresentar porte mínimo de 1,5 metros de altura por
ocasião do plantio e tutoradas adequadamente.
2) Medidas a serem adotadas:
 Não depositar materiais de qualquer natureza que possam comprometer a
integridade da APP restaurada e do curso d’água;
 Remover todos os materiais estranhos à APP (tijolos, brita, areia, sacos de
papel, pregos, madeiras, ferramentas e outros);
 Adotar medidas para impedir erosão e/ou assoreamento, ou degradação
ambiental da APP.
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MEDIDA COMPENSATÓRIA PARA INTERVENÇÃO EM APP

ITEM
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1

MEDIDA COMPENSATÓRIA
Efetuar o plantio de enriquecimento arbóreo em área de
115,11 m2 nas dependências do Parque Municipal do
Bairro Trevo (a Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica deverá consultada previamente para
estabelecimento de diretrizes específicas). Ver nota 3.

PRAZO

90 dias

3) Plantio de no mínimo 13 (treze) mudas de espécies arbóreas nativas, com
espaçamento de 3,0 (três) metros entre plantas utilizando espécies da flora de
Belo Horizonte. Deverão ser atendidas as diretrizes específicas a serem
estabelecidas pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
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