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2.

PARCELAMENTO DO SOLO COM VISTAS À DRENAGEM URBANA

2.1. Introdução
Parcelar o solo, pela própria definição, é dividi-lo em partes para que a ele seja dado um uso,
e, no caso das áreas urbanas, promover a urbanização controlada. É no momento do
parcelamento que ocorre a definição de áreas para a infraestrutura pública, visando integrar
o espaço parcelado ao entorno e, quando possível, corrigir / otimizar as necessidades
daquela região. É no processo de parcelamento que se verifica ainda a demanda por reserva
de áreas para implantação de vias, infraestruturas e para as áreas públicas de uso comum e
público, EUC – Equipamento Urbano e Comunitário e ELUP – Espaço Livre de Uso Público.
Parcelar o solo depende, necessariamente, da realização de uma avaliação geral do terreno
e do entorno, com um olhar para suas principais características, verificando-se os pontos de
relevância do terreno, suas condições topográficas, patrimônio histórico e seus recursos
naturais, além da infraestrutura existente para dar suporte à nova área a ser incorporada na
cidade.
Verifica-se que em vários municípios, inclusive Belo Horizonte, a definição do traçado urbano
nem sempre teve como preocupação a sua compatibilização com os fluxos das águas pluviais
e fluviais. A falta deste olhar na fase inicial de definição de áreas e loteamento dos terrenos
trouxe várias consequências negativas, principalmente em relação à temática saneamento.
Essa postura tem como consequência ônus para o poder público, que acaba arcando com as
intervenções que viabilizam o adequado esgotamento sanitário e manejo das águas pluviais
e fluviais.
As soluções para os problemas decorrentes desse tipo de parcelamento, inclusive em
relação à drenagem urbana, dependem, quase sempre, de desapropriações para correção
dos traçados e implantação de obras dispendiosas. As figuras 2.1 a 2.4 apresentam alguns
exemplos de parcelamento do solo que desconsideraram as características naturais do
terreno. A Figura 2.1 (a) é o conhecido planejamento da capital mineira que desconsiderou
os cursos d’água. Na Planta (b) da mesma figura é mostrado o planejamento proposto por
Saturnino de Brito, que com pequenas adaptações no traçado urbano, considera os cursos
d’água existentes.
A opção mais assertiva a ser tomada é, sem dúvida, fazer o planejamento da ocupação
urbana considerando a temática drenagem. Esse critério reduzirá, consideravelmente, os
problemas relacionados a ocorrências de enxurradas, alagamentos ou inundações, bem
como a demanda por implantação de tubulações e dispositivos enterrados. Considerar o
caminho das águas pluviais e fluviais na concepção da ocupação dos novos espaços
proporciona uma harmonização do meio ambiente urbano e a otimização dos recursos
gastos na implantação, operação e manutenção dos dispositivos de drenagem, além de
facilitar a mitigação de impactos, principalmente com o vislumbre da necessidade de adoção
de dispositivos de controle do escoamento na fonte. Podemos citar também outros ganhos
indiretos como a valoração dos espaços, preservação de áreas impróprias para ocupação,
segurança no tráfego de veículos e pedestres, redução de custos de manutenção da
1
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infraestrutura viária em função de danos provocados pelo escoamento superficial,
implantação e operação de redes de esgotamento sanitário, dentre outros.
O objetivo deste capítulo é o de registrar as questões ligadas à temática drenagem urbana
que devem ser consideradas na concepção dos parcelamentos e dos empreendimentos de
uma maneira geral. O principal foco de uma análise global prévia que conduza à formulação
da concepção da proposta de parcelamento, é a delimitação e demarcação de áreas não
edificáveis para assegurar a sua preservação e/ou requalificação, mitigação dos riscos de
inundação, definição de faixas de operação e manutenção do sistema de drenagem, bem
como assegurar locais para implantação e adequação de dispositivos drenagem e de
controle de cheias.

(a)

(b)

Figura 2.1 - Propostas de Traçado da Cidade de Belo Horizonte: (a) – Traçado Geométrico implantado na
cidade desconsiderando o caminhamento dos cursos d’água e (b) – Proposta de Traçado Sanitário de
Saturnino de Brito. (Fonte: Fundação João Pinheiro, 1997).
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s/escala

(a)

(b)

Figura 2.2 - Ruas do Bairro Alto Caiçaras: (a) Mapa do arruamento, localização de colos (pontos baixos) e
redes de drenagem em interior de quarteirão; (b) Foto do colo (ponto baixo) localizado na Rua Goiânia
(Fonte: SIG-Drenagem e Google Earth)

Córrego s/ Nome

s/escala
Figura 2.3 - Rua Aquarius: Planta aprovada e topografia com presença de curso d’água nos lotes
(Fonte: SUDECAP, 2015)

(a)

(b)

Figura 2.4 – Fotos da ocupação sobre o curso d’água para acesso à via
(Fonte: Google Earth)
3
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A ocupação inadequada dos leitos maiores dos córregos, locais onde ocorrem inundações
naturais e a falta de planejamento da urbanização de uma bacia hidrográfica provoca
grandes transformações no sistema de drenagem, como pode ser visto na Figura 2.5, além
das seguintes modificações no ciclo hidrológico:
• diminuição da evapotranspiração e do armazenamento da água pluvial, com a retirada
da vegetação existente;
• redução do processo de infiltração e consequente aumento do escoamento superficial,
em alguns casos, em até 7 (sete) vezes (Leopold, 1968), devido à impermeabilização do solo;
• redução do tempo de concentração da bacia hidrográfica, com a implantação de
estruturas hidráulicas que aceleram a velocidade e aumentam a capacidade de escoamento.

Figura 2.5 - Impactos da Urbanização na Drenagem Urbana
Fonte: Sudersha (2002) apud Tucci (2005)

No que se refere à legislação pertinente ao parcelamento do solo urbano, no
desenvolvimento de projeto de parcelamento deve-se sempre consultar:
• A Lei Federal n° 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências;
• O Decreto Estadual n° 44646/07, que disciplina o exame e a anuência prévia pelo
Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana – SEDRU, para aprovação de projetos de loteamentos e
desmembramentos de áreas para fins urbanos pelos municípios;
• A Lei Municipal n° 11.181/19, que aprova o Plano Diretor do Município de Belo
Horizonte e dá outras providências.
4
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O parcelamento do solo deve ser sempre respaldado pela topografia do terreno e na
preservação e proteção dos recursos hídricos. Assim, além dos dados gerais constantes dos
levantamentos planialtimétricos, necessariamente deverão ser caracterizados e cadastrados:
Vias e infraestrutura do entorno;
Cursos d’águas internos e lindeiros ao terreno a ser parcelado;
Talvegues de drenagem superficial natural;
Nascentes;
Dispositivos de drenagem internos e lindeiros ao terreno a ser parcelado;
Manchas de inundação e informações de projetos eventualmente repassadas pela
PBH;
• Outro tipo de infraestrutura existente na área, tais como passagem de rede elétrica
ou infraestrutura de saneamento, como adutoras, reservatórios ou
redes/interceptores de esgotos;
• Canais, redes e dispositivos de drenagem devem trazer informações de suas
dimensões.
•
•
•
•
•
•

A seguir elencamos os pontos centrais que devem ser observados no desenvolvimento do
projeto de parcelamento:
I.

Preservação dos corpos d’água

Os cursos d’água, em seu leito, margens e várzeas, assim como nascentes e lagos, são
elementos da paisagem que exercem diversas funções, como recebimento, condução e
preservação das águas superficiais e subsuperficiais, habitat e refúgio da flora e da fauna,
estabilidade geológica, além de se configurar como um importantíssimo elemento
sociocultural e de organização das comunidades ribeirinhas.
Assim sendo, está prevista no Código Florestal Brasileiro (Lei Federal 12.651/2012) a proteção
dos corpos d’água (incluído cursos d’água, lagos e nascentes, mesmo intermitentes) e faixas
marginais através do estabelecimento de Áreas de Preservação Permanente (APP), que se
constituem em áreas protegidas (faixa mínima estabelecida considerando a largura do rio ou
de, no mínimo, 50 metros em se tratando de nascente), cobertas ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo
e assegurar o bem-estar das populações humanas.
A Lei Federal nº 6.766/79 descreve em seu Art. 4º. “inciso III-A” que os loteamentos deverão
reservar uma faixa non aedificandi de no mínimo 15 metros de cada lado ao longo das águas
correntes. Percebe-se que há uma preocupação em prevenir a população dos possíveis
problemas de drenagem devido à ocupação inadequada de áreas urbanas.
Também neste sentido, o novo Plano Diretor Municipal de Belo Horizonte - Lei Municipal
11.181/2019 propõe as chamadas Conexões de Fundo de Vale, com o objetivo de fortalecer a
preservação dos cursos d'água e impor a obrigação de conservar estas áreas como eixo para

5
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intervenções que promovam a integração do curso d’água à paisagem natural, indicadas para
implantação de parques lineares e de soluções naturalísticas.
II.

Minimização dos riscos decorrentes das cheias dos cursos d’água naturais ou
canalizados

No tocante a esta temática, 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, contínuos e que podem ter sua dinâmica intensificada em
decorrência de intensa urbanização e de cenários de mudança climática. Quando a
população ocupa o leito maior, que são áreas de risco, os impactos são frequentes. A Figura
2.6 ilustra a ocupação inadequada de imóveis na área de inundação de um curso d’água.

Figura 2.6 - Características dos leitos dos rios.
Fonte: Tucci (2005)

A Lei Federal nº 6.766/79 descreve no inciso I do Art. 3º que não é permitido o parcelamento
do solo em terrenos alagadiços e sujeito a inundações, antes de tomadas as providências
para assegurar o escoamento das águas.
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. Diante disso, o Poder Público Municipal
não pode gerar pareceres ou laudos conclusivos que garantam que determinado
empreendimento, situado próximo a cursos d´água, estará ou não sujeito a essas
ocorrências.
Para áreas com a existência ou contíguas a cursos d’água, ressalta-se que a definição da
geometria das manchas de inundações é dinâmica, pois, qualquer alteração no uso e
ocupação do solo, na topografia e nos sistemas de drenagem urbana da bacia hidrográfica,
pode alterar a configuração da mancha de inundação. Ressalta-se ainda, que cada
infraestrutura de drenagem urbana é sempre projetada para uma determinada chuva de
projeto, de forma que, uma vez que um evento pluviométrico supere os parâmetros
estabelecidos no projeto, haverá a ocorrência de inundações.
A não ocupação das várzeas e áreas lindeiras aos córregos é uma das medidas mais eficazes
para se reduzir a exposição à inundação. Portanto, recomenda-se que nos projetos de
parcelamento estas áreas sejam consideradas não edificantes.

6
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III.

Manutenção dos principais eixos naturais de escoamento de água pluvial

O escoamento pluvial, que ocorre por ação da gravidade na superfície do terreno natural,
pode ser considerado difuso, quando o fluxo ocorre espalhado uniformemente nas
superfícies, e concentrado, quando encontra um caminho preferencial diante da existência
de ravinas e talvegues naturais que podem ter sido formados pelo próprio fluxo.
Considerar a topografia do terreno e do entorno, buscando entender como o escoamento se
comporta, é o primeiro passo para propostas de ocupação menos impactantes.
A preservação dos eixos naturais de escoamento pode minimizar problemas como o
acúmulo de água e formação de alagamentos, a ocorrência de erosão e os danos em
infraestruturas.
A água sempre encontra o seu caminho e muitas vezes com as modificações proporcionadas
pelo homem, os novos eixos de escoamento que se formam podem trazer impactos
significativos. Preservar os eixos já existentes é sem dúvida a melhor opção.
Assim, quando se parcela um terreno e se propõe a implantação de um loteamento, a
topografia e os caminhos preferenciais da água pluvial devem ser considerados para
definição do melhor desenho urbano.
IV.

Reconfiguração controlada dos fluxos de drenagem pluvial

É fato que a urbanização necessariamente modifica as paisagens e propõe a modificação das
topografias primitivas e a impermeabilização do solo que conduz a um aumento de vazões
do escoamento pluvial e concentração dos fluxos.
A proposta de reconfiguração dos terrenos para a implantação de infraestrutura destinada à
ocupação da área e à circulação de veículos e pedestres deve ser baseada também nos fluxos
das águas pluviais da área de contribuição. A terraplenagem e geometria propostas para o
novo uso da área devem ser concebidas de maneira que permita que o escoamento das
águas pluviais ocorra superficialmente e/ou que seja facilitada a implantação de sistema de
microdrenagem para condução das águas e de dispositivos de controle na fonte que
mitiguem o aumento e a concentração dos fluxos.
Infelizmente, é corriqueiro depararmos com projetos de loteamentos e empreendimentos
que desconsideram completamente a necessidade da água de escoar e de se preservar e/ou
definir os eixos deste escoamento.
Na temática drenagem urbana é sabido que as vias são elementos importantes e se
comportam como canais, mesmo que sarjetas em concreto não façam parte de sua
configuração. É comum encontrar greides de vias que formam colos (pontos baixos) que
propiciam o acúmulo de água pluvial do sistema viário, ou vias com declividades
extremamente elevadas onde se formam verdadeiras corredeiras que podem, inclusive,
arrastar pedestres.
7

[Digite aqui]

Outro fato bastante recorrente é desconsiderar que a água não respeita qualquer tipo de
propriedade e focar a análise apenas dentro dos limites dos empreendimentos. A análise de
bacias hidrográficas e de áreas de contribuição, independente da área legal do terreno, é
uma necessidade para que se tenha uma concepção adequada dos traçados e que minimize
os conflitos com o escoamento das águas pluviais. É necessário avaliar o impacto da
implantação do parcelamento no sistema de drenagem existente na bacia hidrográfica, na
qual ele está inserido.
Ressalta-se ainda a necessidade do cumprimento de outros aspectos técnicos e legais, ligado
a preservações de áreas íngremes, conforme trazidos pelo Código Floresta (Lei Federal
12.651/2012), Lei Federal nº 6.766/79 e outros instrumentos legais, prevenindo desta forma
acidentes geológicos/geotécnicos, conforme trazidos pelo Código Florestal, Lei Federal nº
6.766/79 e outros instrumentos legais. O não atendimento das exigências relacionadas às
restrições de parcelamento e ocupação de áreas íngremes pode afetar diretamente o
escoamento pluvial e impactar os cursos d’água.
V.

Qualificação/ Valorização dos dispositivos públicos de drenagem urbana

Os dispositivos convencionais de drenagem são projetados para condução das águas pluviais
e fluviais, podendo ser superficiais, como as vias e sarjetas, ou enterrados, como bocas de
lobo, poços de visitas, redes, dissipadores de energia, canais, galerias etc.
Além dos dispositivos convencionais, existem dispositivos e tecnologias verdes, que
procuram mitigar os impactos da impermeabilização, incluindo funções de armazenamento
e/ou infiltração, com consequente melhoria da qualidade da água e outros benefícios
ambientais, inclusive em relação à paisagem urbana. Estes dispositivos são denominados
Técnicas Compensatórias de Drenagem pois procuram, de uma maneira geral, compensar os
impactos da urbanização e viabilizar hidrogramas de cheias mais próximos dos naturais.
A infraestrutura de drenagem, composta por dispositivos convencionais e/ou não
convencionais, exerce a função de organizar e controlar os fluxos pluviais e fluviais no
ambiente urbano, minimizando impactos e permitindo a sua ocupação. O sistema de
drenagem quase sempre é concebido por gravidade e, como já falado, nem sempre é
possível respeitar limites de propriedades, já que seu escoamento provém do fluxo natural
da água.
É visível, em várias situações na cidade, a existência de redes e dispositivos públicos
instalados em interior de quarteirão. Isso se deve, principalmente, ao fato de que os antigos
loteadores não consideraram a topografia e os fluxos naturais da água na concepção dos
loteamentos, ou esses foram implantados pelos proprietários dos imóveis para resolução de
um problema de drenagem existente. Infelizmente, é bem comum verificarmos edificações
sobre estes dispositivos.
Os dispositivos de drenagem, como toda infraestrutura, possuem uma vida útil limitada e
precisam de rotinas de manutenção, limpeza e requalificação. A edificação sobre dispositivos
de drenagem impede a execução destas rotinas operacionais e pode também se configurar
como um problema de segurança, tanto do ponto de vista hidrológico, com a ocorrência de
8
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alagamentos e inundações, bem como riscos de ruptura estrutural, pela depreciação desses
dispositivos em função do término de sua vida útil e/ou do lançamento de efluentes
sanitários ou industriais. Exemplos de dispositivos nessa situação podem ser vistos nas
Figuras 2.7 e 2.8.
É importante ressaltar que a infraestrutura de drenagem, independentemente se os
dispositivos são visíveis ou não, desempenha um papel importante e que deve ser
valorizado. É fundamental que a ocupação dos espaços considere os dispositivos de
drenagem e que sejam reservadas e implantadas faixas livres de edificação (não edificáveis),
demarcadas como faixas de servidão, para ações de operação e manutenção.

(a)

(b)

(c)

Figura 2.7 – Degradação de dispositivos de drenagem: (a) - Colapso de laje de galeria de drenagem em
interior de quarteirão, sob galpão (Rua Padre Pedro Pinto); (b) – Rede de drenagem em interior de
quarteirão (Rua Passiflora); (c) – Depreciação de dispositivo de drenagem (Rua Dr. Vicente Búfalo).
(Fonte: Acervo PBH)

(a)

(b)

(c)

Figura 2.8 – Fluxos de água pluvial em interior de quarteirão: Foto 5a – Edificação sobre dispositivo de
drenagem; Foto 5b – Lançamento de drenagem sobre terreno, provocando erosão; Foto 5c – Edificação sobre
galeria de drenagem. (Fonte: Acervo PBH)

9
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VI.

Controle de impactos da futura impermeabilização

A urbanização impõe alterações significativas nas superfícies das bacias hidrográficas,
resultando na modificação do ciclo hidrológico, em decorrência da retirada de cobertura
vegetal e impermeabilização, que reduzem a infiltração, bem como alteram a rugosidade das
superfícies. Este processo gera, principalmente, o aumento e a aceleração dos escoamentos
pluviais e fluviais. A ampliação do volume de escoamento superficial contribui para a
ocorrência de inundações e a erosão nas calhas fluviais e tem como consequência o
aumento do transporte de sedimentos.
As novas ocupações urbanas devem ser concebidas de modo a compensar sistematicamente
os impactos da urbanização, pelo controle da produção de excedentes de água decorrentes
da impermeabilização e evitando a transferência rápida dos fluxos para a jusante.
O Plano Diretor Municipal, Lei 11.181/2019, apresenta uma evolução em termos de
mitigação dos impactos da urbanização nas águas pluviais e fluviais. Além da manutenção de
uma taxa de permeabilidade, ele exige medidas de controle na fonte para que os
empreendimentos não excedam as vazões naturais daquela área.
Deste modo, as técnicas alternativas ou compensatórias devem ser propostas para atuar
separadamente ou integradas com as técnicas de drenagem convencionais, buscando trazer
o hidrograma de cheias da área urbanizada para mais próximo daquele nas condições de
pré-urbanização, considerando os seguintes princípios na concepção da nova ocupação:
• Armazenamento – Pelo acúmulo de água, amortecendo o fluxo antes da sua
transferência para a jusante, diminuindo o pico de vazão e estendendo a duração do
escoamento. O armazenamento pode ser realizado em bacias, valas, micro
reservatórios, telhados, dentre outros.
• Infiltração – Pela passagem da água para o solo, reduzindo o volume de escoamento
drenado, possibilitando a recarga de aquíferos e/ou alimentando o fluxo de base de
cursos d’água, possibilitando um processo hidrológico mais natural. Os planos, valas
e trincheiras de infiltração, jardins de chuva, dispositivos de percolação e pavimentos
porosos são exemplos de técnicas que usam este conceito.
VII.

Garantia de reserva de espaço para adequação dos dispositivos de
drenagem e adoção de medidas de controle de cheias

O enfrentamento da questão das inundações urbanas é tratado tendo em vista a diminuição
do risco em três esferas, a saber: ameaça, exposição e vulnerabilidade.
A redução da ameaça está relacionada à viabilização de obras estruturantes, e/ou
manutenção de áreas permeáveis, que visam conferir ao sistema de drenagem uma melhor
capacidade de resposta. Assim, se configuram como ações estratégicas de fundamental
importância as intervenções de adequação e/ou expansão da infraestrutura de
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macrodrenagem, incluindo tratamento de fundo de vale, canais e galerias e bacias de
detenção ou contenção de cheias.
A questão da exposição é trabalhada principalmente com o programa de remoção da
população das áreas de risco e restrição do uso destas áreas, lançando mão de instrumentos
de legislação urbanística, como os Planos Diretores Municipais, para a não ocupação de
áreas de maior vulnerabilidade à ocorrência de inundações.
A vulnerabilidade é minimizada, principalmente, com a emissão de alertas com a máxima
antecedência possível em relação aos eventos previstos.
Belo Horizonte tem uma Política consolidada de Gestão de Águas Urbanas e Enfrentamento
do Risco de Inundações. Esta política, que envolve ações estruturantes e não estruturantes,
inclui de forma pioneira a temática de Mudanças Climáticas, que atualmente se faz
extremamente necessária, principalmente em vista da ocorrência crescente de eventos
extremos.
Em relação à diminuição da ameaça, a definição das demandas do Município de Belo
Horizonte se dá a partir de diretrizes, critérios e indicadores constantes do Plano Municipal
de Saneamento, que permitem a manutenção de diagnósticos atualizados e tecnicamente
consistentes. Assim, é possível a identificação e priorização das necessidades de
investimentos em infraestrutura de saneamento, em particular de drenagem urbana e
manejo de águas pluviais. Identificadas as ações e empreendimentos prioritários de controle
de cheias, adequação de dispositivos e de tratamento de fundos de vale, os mesmos são
incorporados ao Plano de Obras do Município.
Os locais destinados às intervenções de controle de cheias, tratamento de fundo de vale e
demais intervenções de drenagem são geralmente lindeiros aos cursos d’água e escolhidos
com base em critérios de análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental e por
estudos hidrológicos e hidráulicos que consideram o critério da melhor eficiência na
mitigação de impactos.
Áreas identificadas com potencial para a implantação de empreendimentos para controle de
cheias e drenagem, devem ser prioritariamente destinadas para esse fim, inclusive tendo em
vista o interesse público.
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2.2.

Orientações

A partir dos pontos centrais discutidos no item anterior, apresentam-se a seguir as diretrizes
principais que devem ser atendidas em relação ao manejo das águas pluviais e fluviais nos
projetos de parcelamento do solo:
2.2.1. Gerais
i.

Caso na área do empreendimento conste a previsão de implantação de intervenção
de drenagem urbana, o empreendedor deverá solicitar à SUDECAP o respectivo
projeto e definição de faixa não edificável. O empreendedor deverá compatibilizar o
seu empreendimento com a área necessária para implantação da intervenção pública
prevista, identificando a mesma no projeto de parcelamento com a descrição: ÁREA
DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (PO n° XXXX - Nome do
Empreendimento).

ii.

Caso na área do empreendimento conste proposta de intervenção no sistema público
de drenagem urbana, ainda sem cronograma definido para projeto e obra, o
empreendedor deverá reservar e identificar faixa/área não edificável conforme
definições repassadas pela PBH. Caso o empreendedor queira assumir a
responsabilidade pela elaboração de estudo e/ou implantação dos dispositivos
visando já ter melhor definição da faixa não edificável de seu terreno, deve solicitar
diretrizes para estudos e projetos para a Diretoria de Gestão de Águas Urbanas –
SMOBI, a quem caberá a responsabilidade de sua análise e aprovação.

iii.

Para o projeto de parcelamento deverá ser realizado no levantamento topográfico do
empreendimento, o cadastro de redes e dispositivos de microdrenagem (DN <=1.000
mm) que recebam contribuição de áreas de montante. Ainda que não haja indicação
de redes e dispositivos nos cadastros oficiais da PBH, o empreendedor deve fazer
uma avaliação geral do entorno e da área do empreendimento verificando se existem
indícios da existência de dispositivos de drenagem e cadastrá-los.

iv.

O empreendedor deverá assegurar uma faixa de servidão não edificável para
manutenção e futuras intervenções das redes de microdrenagem (DN <=1.000 mm),
condizente com os dispositivos de drenagem pluvial cadastrados. A faixa não
edificável deverá ser correspondente à largura dos dispositivos mais 1 metro de cada
lado. No projeto de parcelamento do empreendimento deve constar a demarcação
de ÁREA NÃO EDIFICÁVEL - FAIXA DE SERVIDÃO PARA DISPOSITIVO DE DRENAGEM
PLUVIAL.

v.

O empreendedor deve fazer uma avaliação geral do escoamento superficial da área
do empreendimento e de sua região de entorno. Deve-se verificar a existência de
talvegues de drenagem ou se a área objeto de parcelamento recebe contribuições
superficiais de água pluvial provenientes de áreas públicas de montante. Também
deve ser avaliado se existe(m) colo(s) (ponto baixo) nas vias do entorno do
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empreendimento, cujo direcionamento para resolução do problema de drenagem
interfere com a área do empreendimento.
vi.

Caso necessário, o empreendedor poderá propor intervenção de drenagem para
remanejamento das redes e dispositivos para as vias públicas. Tais intervenções
devem ser subsidiadas por estudos hidrológicos e hidráulicos conforme os
procedimentos existentes e serem submetidas à análise da DGAU-SMOBI. Caso a
proposta implique em permanência/implantação de redes e/ou dispositivos na área
do empreendimento, o mesmo deverá assegurar uma faixa de servidão, condizente
com os dispositivos a serem implantados. No projeto de parcelamento do
empreendimento devem constar os respectivos projetos de drenagem e a
demarcação de ÁREA NÃO EDIFICÁVEL - FAIXA DE SERVIDÃO PARA DISPOSITIVO DE
DRENAGEM PLUVIAL.

vii.

Caso o Laudo de Diretriz Preliminar da Secretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN
indique a necessidade de implantação de sistema viário e de circulação de pedestres
no desenvolvimento da proposta de circulação, o empreendedor deverá fazer a
proposição de uma geometria adequada da via e acessos, de maneira a permitir que
o escoamento das águas pluviais ocorra superficialmente e/ou que seja facilitada a
implantação de sistema de microdrenagem a ser proposto pelo empreendedor. Caso
não seja viável a adequação geométrica para evitar a formação de pontos baixos, o
empreendedor deverá propor intervenção de drenagem para evitar o acúmulo de
água pluvial, prevendo a implantação de faixa de servidão não edificante, conforme o
subitem vi, condizente com os dispositivos a serem implantados.

viii.

Para os loteamentos, as áreas destinadas aos dispositivos de mitigação dos impactos
na geração do escoamento pluvial e fluvial, caso existam, conforme definições do
processo de licenciamento do empreendimento, devem ser demarcadas no projeto
de parcelamento do solo.

ix.

Para os loteamentos, devem ser demarcadas no projeto de parcelamento do solo as
áreas previstas na Lei Municipal 11.181/2019 – Plano Diretor do Município de Belo
Horizonte, como conexões verdes e conexões de fundo de vale.
2.2.2. Áreas com existência de canais e/ou cursos d’água ou lindeiras a estes,
independente da identificação ou não de mancha de inundação

i.

Caso exista(m) curso(s) d’água(s) canalizado(s) interno(s) ou lindeiro(s) à área do
empreendimento, deverão constar no levantamento topográfico da área do
empreendimento, o cadastro do(s) referido(s) canal(is), que inclua redes de DN >
1000 mm, e demais dispositivos de drenagem. O empreendedor deverá assegurar
uma faixa de servidão, não edificável, para manutenção e futuras intervenções. A
faixa não edificável deverá ser correspondente à largura dos canais e dispositivos
mais 5 metros de cada lado e deverá ter largura mínima de 15 metros. Esta área
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deverá ser demarcada no projeto de parcelamento como ÁREA NÃO EDIFICÁVEL
DEVIDO À FAIXA DE SERVIDÃO DE DRENAGEM.
ii.

Como os locais próximos aos cursos d’água sempre estarão sujeitos a algum nível de
risco de inundação, 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 e 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.

iii.

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.
2.2.3. Empreendimentos situados em áreas inundáveis, nas quais o curso d’água já
tenha sido objeto de intervenções estruturantes por parte do Poder Público
e/ou tenha sido implantada via pública oficial entre o empreendimento e o
curso d’água

i.

Deverão ser seguidas as recomendações do item 2.2.2 quanto às medidas de
mitigação e resiliência.

ii.

Conforme o Decreto Municipal nº 17.273/2020, que regulamenta a Lei Municipal nº
11.181/2019, são permitidos o parcelamento do solo e as alterações de parcelamento
do solo em áreas alagadiças e sujeitas a inundações, desde que apresentado laudo
por responsável técnico que ateste a viabilidade de ocupação da área. O responsável
técnico responde inteiramente pelas informações prestadas no laudo supracitado,
não competindo ao Poder Executivo a análise técnica referente ao seu conteúdo.

iii.

O referido Laudo Técnico, emitido por profissional devidamente habilitado,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, será solicitado para o
parcelamento da área dos empreendimentos localizados em manchas de inundação
ou que tenham histórico destas ocorrências, constando das seguintes informações:
• Declaração de que o empreendedor tem total ciência e compreensão de que
seu terreno/área está inserido em área potencialmente suscetível a
ocorrências de inundações;
• Declaração de que o empreendedor se responsabiliza por propor e
implementar em seu terreno/área, medidas mitigadoras e resilientes
definidas por seu profissional contratado, que garantam a implantação segura
do empreendimento.
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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.
Caso o empreendedor não apresente o laudo técnico, deverá ser demarcada em planta, a
área correspondente à mancha de inundação do terreno, acrescida de uma altura de
segurança do nível máximo de água, a ser definida pelo Responsável Técnico. Esta área,
deverá permanecer não edificada, e ser demarcada no projeto de parcelamento como ÁREA
NÃO PARCELÁVEL DEVIDO AO RISCO DE INUNDAÇÃO.
2.2.4. Empreendimentos situados em áreas nas quais o curso d’água não tenha
sido objeto de intervenções estruturantes por parte do Poder Público
i.

Deverão ser elaborados estudos hidrológicos e hidráulicos específicos, com base nas
diretrizes emitidas pela DGAU/SMOBI, considerando sempre a bacia hidrográfica
como unidade de estudo, para a determinação das manchas de inundação que têm
interferência com o seu empreendimento. O resultado dos estudos e a definição
geométrica das manchas de inundação, incluindo a determinação das cotas
altimétricas das mesmas, deverão ser considerados no projeto de parcelamento.

ii.

Os estudos deverão se basear em dados atualizados de topografia e batimetria da
calha do córrego e cadastro das travessias existentes e/ou projeto das travessias
propostas, conforme orientação constante do Capítulo 5 desta Instrução Técnica. Os
estudos citados devem ser submetidos à análise da DGAU/SMOBI.

iii.

As áreas identificadas como manchas de inundação possuem características que lhes
conferem potencial significativo para o controle de cheias no Município. Essas áreas
são importantes para implementação de intervenções estruturantes que visem a
mitigação do risco de inundações, a preservação dos cursos d’água e de suas planícies
de inundação, além de ações de saneamento integrado, tal como previsto para as
“Conexões de Fundo de Vale” estabelecidas no Plano Diretor - Lei 11.181/19. Assim,
as áreas inundáveis poderão ser parceladas, permitindo o uso paisagístico do
empreendimento, desde que sejam mantidas em seu estado natural para permitir o
fluxo natural das águas fluviais em condições de cheias.

iv.

Deverá ser demarcada, em planta, a área correspondente à mancha de inundação do
terreno, acrescida de uma altura de segurança do nível máximo de água, a ser
definida pelo Responsável Técnico. Esta área, mesmo que ultrapasse os limites da
Área de Preservação Permanente estabelecida nas diretrizes, deverá permanecer não
edificada e ser demarcada no projeto de parcelamento como ÁREA NÃO EDIFICÁVEL
DEVIDO AO RISCO DE INUNDAÇÃO.

v.

Deverão também ser seguidas as recomendações do item 2.2.2 quanto às medidas de
mitigação e resiliência.
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vi.

Para parcelamento deverá ser apresentado Laudo Técnico, emitido por profissional
devidamente habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, constando das seguintes informações:
• Mancha de inundação atualizada e seus respectivos estudos hidrológicos e
hidráulicos;
• Declaração que o empreendedor tem total ciência e compreensão de que seu
terreno/área está inserido em área potencialmente suscetível a ocorrências
de inundações;
• Declaração que o empreendedor se responsabiliza por propor e implementar
em seu terreno/área, 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.
vii.

Caso o empreendedor não apresente o laudo técnico, deverá ser demarcada em
planta, a área correspondente à mancha de inundação do terreno, acrescida de uma
altura de segurança do nível máximo de água, a ser definida pelo Responsável
Técnico. Esta área, mesmo que ultrapasse os limites da Área de Preservação
Permanente estabelecida nas diretrizes, deverá permanecer não edificada, a ser
demarcada no projeto de parcelamento como ÁREA INDIVISA DEVIDO AO RISCO DE
INUNDAÇÃO.
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