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APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata-se do Relatório Ambiental, desenvolvido para compor o processo de 

Licenciamento Ambiental do Reservatório Nado I, a ser implantado na Rua Dr. Álvaro Camargos na 

interseção com a Av. João Samaha e a Rua São Pedro do Avaí, no Bairro São João Batista, Município 

de Belo Horizonte.  

O relatório foi elaborado visando atender ao item 07, subitem 01, da OLEI Nº 1812A-2019, que solicita 

a apresentação de documentos e projetos conforme o Termo de Referência para Licenciamento de Obras 

de Infraestruturas de Pequeno Porte, registrado no Anexo II da Deliberação Normativa n° 58/2007 do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM da Prefeitura de Belo Horizonte.  

Para o desenvolvimento foi utilizado como base levantamentos bibliográficos, levantamentos de campo 

e análises técnicas extraídas dos projetos da intervenção. Também integra o relatório, uma pesquisa de 

percepção ambiental realizada nas áreas de influência da obra. No decorrer da elaboração, manteve-se 

como objetivo principal a compilação dos aspectos ambientais relacionados à obra, no que tange ao 

atendimento às leis e normas ambientais vigentes para a execução do projeto proposto. 

No mais, a equipe técnica responsável pelo presente documento coloca-se desde já à inteira disposição 

dos órgãos fiscalizadores para quaisquer esclarecimentos porventura necessários. 
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2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, durante os períodos chuvosos, algumas áreas do Município de Belo Horizonte têm 

chamado atenção devido às ocorrências contínuas de alagamentos e inundações em pontos urbanos, 

abrangendo inclusive, importantes vias públicas. 

Os eventos que vêm acontecendo na cidade, além de prejudicar as estruturas urbanas, têm colocado os 

moradores e usuários dos locais em situações de risco, tal fato tem dado o alerta para os órgãos 

administrativos e de segurança pública buscarem juntos soluções para a causa.  

O presente relatório irá tratar sobre a implantação do Reservatório de Nado I, que faz parte de um 

conjunto de intervenções propostas pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, que prevê a readequação do sistema de macrodrenagem e 

mitigação das enchentes das Bacias Hidrográficas dos córregos Vilarinho e Nado de forma que as 

capacidades hidráulicas das estruturas existentes e projetadas sejam suficientes para conduzir 

incrementos de vazões de cheias decorrentes de uma precipitação com recorrência de TR = 10 anos. 

Cabe ressaltar que essas são soluções iniciais que fazem parte da primeira fase de intervenções e que, 

posteriormente estão previstas outras fases para aumento gradativo do tempo de retorno.  

As obras de implantação do Reservatório Nado I serão realizadas em área localizada na intercessão das 

Ruas Dr. Álvaro Camargos, São Pedro do Avaí e Av. João Samaha, conforme apresentado na Figura 01.  
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Figura 01 - Localização  do empreendimento
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3. JUSTIFICATIVA 

Durante o período chuvoso, tem se tornado cada vez mais frequente situações de alagamento na região 

de Venda Nova, essa situação ocorre devido ao volume de águas pluviais, que em eventos críticos 

ocasionam colapso na drenagem da região. 

As principais causas e gargalos observados na macrodrenagem são em decorrência das elevadas vazões 

de pico durante os eventos chuvosos, que vêm superando a capacidade de condução dos canais e galerias 

existentes, que não atendem mais as vazões geradas pela bacia. Além disso, é importante ressaltar que, 

em função da ocupação urbana desordenada, problemas causados pela impermeabilização do solo, a 

formação de ilhas de calor e o fenômeno das mudanças climáticas, as situações extremas de chuvas 

intensas se tornam cada vez mais frequentes, e por consequência, causam volumes acima da capacidade 

de absorção desses sistemas de drenagem. 

As obras de mitigação das inundações recorrentes dos córregos Vilarinho, Nado e Isidoro visam 

aumentar a capacidade de volumes dos reservatórios existentes, ajustando seus sistemas de controle de 

vazões e implantar novos reservatórios que estejam em locais estratégicos, elevando a eficiência 

hidráulica das estruturas de controle de cheias. 

Para avaliação do funcionamento das estruturas hidráulicas existentes, que fazem parte das bacias dos 

córregos Vilarinho e Nado e do Ribeirão Isidoro, foram consideradas as informações apresentadas 

detalhadamente no documento “Estudos de Alternativas para Mitigação dos Eventos de Inundação nas 

Bacias dos Córregos do Nado e Vilarinho. Emissão Inicial. Belo Horizonte, agosto de 2019”.  

No citado estudo, foi escolhida a “Alternativa 02”, aquela vista como mais vantajosa do ponto de vista 

econômico e ambiental, uma vez que ela como um todo, preza a não transferência de vazões de cheia 

para a jusante na região do desemboque do Córrego Vilarinho no Ribeirão Isidoro. O Reservatório Nado 

I faz parte das intervenções propostas pelas obras de mitigação das inundações recorrentes dos córregos 

Vilarinho, Nado e Isidoro, incluídas na “Etapa 1 - Período de Retorno TR = 10 anos”.  

O reservatório terá como principal função desviar a água da galeria do Nado durante as vazões de pico 

excessivas, para posteriormente realizar a devolução de forma lenta e gradual para a galeria de 

macrodrenagem do Córrego do Nado, atenuando o pico dos hidrogramas e redistribuindo as vazões ao 

longo do tempo.  

A implantação do reservatório é de suma importância para a mitigação das inundações recorrentes que 

ocorrem na Avenida, no entanto, cabe mencionar que a estrutura sozinha não vai solucionar o problema 

da bacia como um todo, sua construção faz parte que de um conjunto de intervenções propostas para a 

readequação do sistema de macrodrenagem e mitigação das enchentes das bacias hidrográficas dos 

córregos Vilarinho e Nado, para que mesmo em situações de eventos chuvosos com TR=10 anos, as 
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vazões máximas no interior da galeria e canal existente não supere sua capacidade hidráulica.  

Acredita-se que com a implantação das intervenções propostas pelas obras de mitigação das inundações 

recorrentes dos córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro, os aspectos sanitários e de insalubridade 

local sofrerão uma melhora expressiva, contribuindo para a redução dos impactos negativos ocasionados 

por eventos críticos de chuvas intensas e promovendo uma melhoria da qualidade de vida dos moradores 

e usuários do entorno durante o período chuvoso. 

Após a conclusão da obra, a área terá ainda uma importante função social, com a implantação no espaço 

do projeto urbanístico e paisagístico que prevê uma praça, área verde, quadra poliesportiva e academia 

a céu aberto, disponível para uso da população, promovendo um espaço público de convívio para o 

entorno. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

A região onde deverá ser construído o Reservatório Nado I deverá ocorrer nas áreas hoje disponíveis 

entre as ruas Dr. Álvaro Camargos, São Pedro do Avaí e Av. João Samaha, no Bairro São João Batista, 

Belo Horizonte - Minas Gerais. 

A galeria de macrodrenagem do Córrego do Nado nesse local apresenta seção hidráulica com dimensões 

de 7,00 x 2,50 m, com pilar interno no seu interior de 0,40 m, conforme imagem retirada do cadastro da 

Galeria de Macrodrenagem do Córrego do Nado a seguir. 

 

Figura 02 - Dimensões da Galeria de Macrodrenagem 
existente do Córrego do Nado 

Através de análise das informações do cadastro da galeria de macrodrenagem existente, foi possível 

avaliar a sua capacidade de vazão como sendo 62 m³/s. Com base nessa capacidade hidráulica 

confirmou-se que atualmente, tento o trecho a jusante do Córrego do Nado, quanto a região de 

confluência da galeria do Nado, apresentam déficits de escoamento relevantes para as vazões de cheias 

associadas ao período de retorno de TRs de 10, 25 e 50 anos, com ocorrências de inundações recorrentes 

na região. 

Considerando as informações disponibilizadas pela SUDECAP dos levantamentos cadastrais das 

galerias e canais de macrodrenagem existentes, e a partir de uma análise geral das medidas de mitigação 

propostas para as inundações recorrentes nos córregos Vilarinho e do Nado, foram estabelecidas três 

etapas de implantação das medidas, atendendo as precipitações críticas associadas aos períodos de 

retorno de TR's de 10, 25 e 50 anos.  

Para atender as condições de capacidade das galerias de macrodrenagem no Córrego Nado, foi projetado 

um reservatório profundo trabalhando com sistema de bombeamento, uma área de inundação e detenção 

de cheias no interior do Parque Municipal Lagoa do Nado e a adequação da bacia de detenção existentes 

da Várzea da Palma 01 e 02. 

O Reservatório Nado I, que é do tipo off-line, tem como objetivo funcionar como uma estrutura de 

controle de cheias, armazenando parte da vazão de pico excessiva para depois retornar de forma lenta e 

gradual, por meio do sistema de bombeamento, para a galeria de macrodrenagem existente do Córrego 

do Nado. Para a definição da estrutura e seu dimensionamento, foram elaborados estudos hidrológicos 
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e modelagens hidráulicas, apresentadas no ANEXO II. 

O Reservatório Nado I será composto por 03 poços semi-circulares com 40 metros de diâmetro cada, 

profundidade final de 34 metros abaixo do nível do terreno e capacidade volumétrica de 

aproximadamente 105.000 m³. 

A interface entre estes poços, face secante, será provida de vigas estroncas em concreto armado, 

distribuídas em toda a altura do reservatório de forma a manter a estabilidade das paredes que 

conformam a estrutura e com espaçamentos tais que permitam a conexão hidráulica entre os poços. 

A Figura 03 a seguir representa a perspectiva do projeto estrutural proposto para a construção do 

Reservatório Nado I. 

 

Figura 03 - Perspectiva do projeto estrutural 

As contenções que irão compor o reservatório serão executadas como paredes diafragmas estabilizadas 

com vigas de coroamento, anéis de travamento e estroncas. Esta execução se processa no sentido da 

superfície ao fundo, ao avançar destas paredes, à medida que o reservatório adentrar em camada de rocha 

com adequado suporte, as contenções passarão ser executadas com concreto projetado em superfície 

rochosa escavada até se alcançar a profundidade das lajes de fundo, também executadas em concreto 

armado. 

No topo dessas paredes será executada a viga de coroamento, responsável pela solidarização das lamelas 

e pelo apoio das vigas de cobertura. O reservatório terá estrutura de cobertura formada por vigas e lajes 

premoldadas e os pilares para a sustentação da cobertura serão apoiados em sapatas junto à laje de fundo, 

executadas após a escavação. Nesta laje de cobertura serão previstas aberturas para ventilação interna 

dos poços e acessos para manutenção.  
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Complementa a obra, a execução das estruturas das galerias de entrada e saída. Essa galeria será 

constituída por uma soleira junto à galeria existente, com 20 metros de comprimento e uma galeria que 

irá conduzir o escoamento para uma abertura na parede do reservatório, onde haverá o lançamento em 

seu interior. O lançamento ocorre direcionado a uma área no fundo do reservatório, delimitada por um 

muro de 1,50 m de altura, formando um colchão de água no início do enchimento, que funcionará como 

uma bacia de dissipação de energia. A galeria de saída será constituída de uma caixa de descarga da 

água bombeada e canal em seção fechada para interligação à galeria de do Córrego do Nado, de onde a 

água fora desviada anteriormente. 

Após a passagem das cheias, o retorno dessa água para o canal de macrodrenagem será realizado pelo 

sistema de bombeamento, composto por 04 bombas submersas, com vazão de 500 L/s cada (além de 

uma bomba de limpeza do reservatório), que será responsável por direcionar o escoamento de 100.900 

m³. O restante desse volume de água captado será esvaziado por gravidade. A instalação e manutenção 

destas bombas será viabilizada com a instalação de talha elétrica para seu içamento e estrutura metálica 

para fixação de trilho que permita o deslocamento para carga e descarga dos equipamentos. 

Toda a operação das bombas e sensores do reservatório serão instalados em edificação denominada de 

“Casa de Comando”, a ser implantada nas adjacências do reservatório com o intuito de abrigar painéis 

elétricos e de controle, transformadores, bem como instalações para uso dos operadores tais como 

cozinha, banheiro e guarita.  

A Figura 04 e a Figura 05 - Seção A-A da lâmina máxima irão apresentar o detalhamento da geometria 

do reservatório. 

Para a implantação do reservatório e conforme solicitado na OLEI nº 1813A-2019 (Item 01, Subitem 

1.5) será necessário obter outorga junto ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM para o 

rebaixamento de nível de água de forma temporária, para a execução de obras civis (Código 24). Tal 

processo será conduzido conforme as diretrizes correspondentes. 

A fim de melhor esboçar as intervenções em processo de licenciamento, segue apenso ao ANEXO III o 

memorial descritivo das obras. Os projetos executivos são apresentados no ANEXO IV. 

 

 

http://www.fco.eng.ufmg.br/


 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

 

16/103 
CNPJ 18.218.909/0001-86 - Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG - Bl 1, Sala 1400 

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 
 

 

 

Figura 04 - Seção A-A para o tempo de vazão máxima 

  

Figura 05 - Seção A-A da lâmina máxima 
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5. ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO  

A execução das obras de implantação do Reservatório Nado I foi definida em quatro fases distintas que 

serão apresentadas e caracterizadas a seguir. 

5.1. FASE 01 

5.1.1. Implantação do desvio de tráfego local, demolição e remoção do pavimento existente 

na via principal 

Essa etapa será iniciada após a conclusão da mobilização e inserção do canteiro principal do 

Reservatório Nado I. Será necessária a implantação de desvio de tráfego provisório de meia pista da via 

local, com o devido suporte para atender ao trânsito e incluir os dispositivos de segurança provisórios 

adequados para orientação de pedestres, operários da obra e veículos. 

Para a construção do desvio dentro da área do projeto será necessário e execução dos serviços usuais 

para implantação de uma via urbana com limpeza mecanizada do terreno, escavação de caixas para 

pavimento, regularização do subleito, base de brita corrida, imprimação, capa de concreto asfáltico 

usinado a quente, implantação de meio fio e sarjetas, passeios e também sinalização horizontal e vertical 

provisórias. Para efetivar o desvio de trânsito será necessário a remoção de solos escavados e/ou entulhos 

para pilhas de estoque e/ou para bota fora autorizado e a competente autorização da Empresa de 

Transporte e Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans.  

5.1.2. Implantação das estruturas hidráulicas de entrada e saída do reservatório, obras para 

adequação das células da galeria de macrodrenagem existente 

A implantação das estruturas hidráulicas de entrada e de saída do reservatório será precedida pela 

demolição e remoção de meio fio e sarjetas e pela demolição e remoção de pavimento asfáltico da via 

atual existente.  

Para a construção das estruturas de entrada e saída serão necessários a execução de serviços de escavação 

mecanizada de valas, cravação de estacas de concreto pré-moldada (9 m de comprimento), formas, 

cimbramentos, preparo e/ou aquisição, transporte e lançamento de concretos incluindo aquisição, 

dobragem, transporte e armação das ferragens de projeto. 

É importante ressaltar que para a fase 01 das obras para adequação da galeria existente não deverá ser 

realizada demolição da parede da galeria de macrodrenagem bicelular existente do Córrego do Nado, 

com seção hidráulica de 2 x 3,30 x 2,50 m², que permitiria a abertura de ligação com o eventual e 

indesejado enchimento intempestivo do novo reservatório, antes da hora no caso de precipitações 

http://www.fco.eng.ufmg.br/
lucia
Realce



 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

 

18/103 
CNPJ 18.218.909/0001-86 - Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG - Bl 1, Sala 1400 

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 
 

 

intensas. Esta abertura somente será feita no final das obras, ou seja, após a total conclusão do 

reservatório e instalação das bombas, quando o sistema estará apto para as receber as chuvas previstas 

pelos cálculos e dimensionamentos hidrológicos de projeto. 

5.2. FASE 02 

5.2.1. Recomposição do pavimento demolido para desvio da via principal, retorno do tráfego 

para a via principal, demolição do desvio provisório e limpezas da área total do projeto 

Após a conclusão da construção das galerias de entrada e saída com a adequação e máscara na galeria 

original, será iniciada imediatamente a fase seguinte da obra com a recomposição do pavimento 

demolido na via, retorno do trânsito para a via principal com novo capeamento da meia pista usada para 

as obras. Considere-se ainda que para o retorno definitivo do tráfego para a via principal será necessária 

a sinalização horizontal e vertical definitiva e a autorização da BHTrans. 

Estando o trânsito novamente na via original, os serviços desta fase avançam com a demolição do desvio 

provisório incluindo também todas demolições e limpeza mecanizada de todas interferências na área 

total do projeto com a remoção de solos escavados e/ou entulhos para pilhas de estoque e/ou para bota 

fora autorizado. 

5.2.2. Serviços e obras para a implantação do Reservatório Nado I 

Os serviços do reservatório propriamente ditos serão iniciados após a recomposição do pavimento 

demolido na via urbana, retorno do trânsito para a via principal com novo capeamento da meia pista 

usada para as obras. 

Os métodos construtivos serão detalhados no item 10 de forma detalhada em atendimento ao escopo da 

DN 58 de 05 de outubro de 2007.  

5.3. FASE 03 

5.3.1. Recapeamento das vias urbanas restantes da etapa anterior prevista no projeto de 

desvio de tráfego 

Essa etapa será estabelecida junto com o início do reaterro da laje na conclusão da Fase 02 e irá abranger 

imprimação ligante e capa de concreto asfáltico. 

5.3.2. Implantação de projetos urbanísticos e paisagísticos da praça pública no Reservatório 

Nado I 

Será estabelecida junto com o início do reaterro da laje na conclusão da Fase 02 e compreendendo a 

execução dos serviços e fornecimentos para implantação de área de playground, conjunto de 

equipamentos de ginástica, quadra de esportes e conjunto de brinquedos previstos para o projeto 

urbanístico e paisagístico do Reservatório Nado I. 
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5.3.3. Implantação e revitalização do canteiro central, calçadas, passeios, sarjetas, 

conforme o projeto urbanístico 

A implantação e revitalização do canteiro central, calçadas, passeios e sarjetas será iniciada 

concomitante ao início do reaterro da laje na conclusão da Fase 02 e compreendendo os serviços usuais 

de revestimento vegetal do canteiro central, passeios e calçadas previstos no projeto urbanístico. 

5.3.4. Plantio de espécimes arbóreos conforme o projeto urbanístico 

O plantio de espécimes arbóreos será realizado junto com o início do reaterro da laje na conclusão da 

Fase 02 e seguirá conforme o Projeto Básico Urbanístico e Paisagístico dos Espaços Públicos no 

Reservatório Nado I. 

5.3.5. Implantação da sinalização definitiva conforme projeto de sinalização e dispositivos 

de segurança 

As atividades de implantação dos dispositivos de sinalização e segurança serão iniciadas após a 

conclusão dos recapeamentos das vias urbanas restantes previstas no projeto e compreendendo a 

execução da sinalização horizontal e da sinalização vertical e dos dispositivos de segurança. 

5.3.6. Fornecimento, instalação e montagem de equipamentos eletromecânicos 

O fornecimento, instalação e montagem de equipamentos eletromecânicos serão desenvolvidos após a 

conclusão da laje de cobertura e abrangerão as estruturas elecandas a seguir:  

 Casa de Comando (construção civil e equipamentos);  

 Grades de piso (eletrofundida); 

 Bombas submersíveis - vazão operacional de 500 l/s - 04 unidades, incluindo instalação e guias 

- alt. manométrica - 40 metros;  

 Pórtico completo com trilhos e guias e inclusive a instalação;  

 Conjunto de grade de lixo e o poço de alívio completo (inclusive válvula flap ø4", tubo 

geomecânico PVC ø 2", conexões, perfuração e instalação). 

5.4. FASE 04 

5.4.1. Execução da abertura na parede da galeria de macrodrenagem existente para permitir 

o fluxo de água na entrada do Reservatório Nado I 

A execução da abertura na parede da galeria de macrodrenagem será executada após a instalação e teste 

de todos equipamentos eletromecânicos, principalmente o que se refere ao bombeamento. 

Compreenderá a demolição de concreto armado, concreto inclusive preparo ou aquisição, transporte e 

lançamento e a remoção de solos escavados e/ou entulhos para pilhas de estoque e/ou para bota fora 

autorizado. 
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5.5. EQUIPE PREVISTA 

Com relação à mão de obra que será mobilizada quali-quantitativamente, os profissionais previstos para 

a realização das obras do Reservatório Nado I, conforme Plano de Ataque de Obras estão elencados na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 01 - Profissionais previstos 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO 

Júlio Carlos de Souza Engenharia de Agrimensura 

Mônica Valle Rolim Arquitetura e Urbanismo 

Adriana Maria de Paula Alves Engenharia Civil, pós graduada em Engenharia de Tráfego 

Raphael Duarte Viola Engenheiro Civil 

 

É importante mencionar que o plano prevê a equipe técnica mínima exigida e que os demais profissionais 

necessários no decorrer da realização da obra como: pedreiros, serventes de pedreiro, montadores, 

serralheiros, soldadores, entre outras contratações auxiliares que se fizerem necessárias, ficarão a cargo 

da empresa responsável pela execução da obra. 

5.6. CANTEIRO DE OBRAS 

Com relação ao canteiro de obras, área onde serão realizadas as atividades de apoio da execução da obra, 

esse será instalado nas proximidades da área de intervenção, em um terreno disponibilizado pela 

Prefeitura de Belo Horizonte, conforme apresentado na Figura 06 (delimitado em azul). 

 

Figura 06 - Delimitação do canteiro de obras 
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5.7. OPERAÇÃO 

Com relação aos serviços previstos para a implantação do reservatório, elas serão iniciadas com a ordem 

dos serviços que será emitida pela contratante. Quanto aos tipos de máquinas e equipamentos a serem 

utilizados, enfatizamos que esses são de responsabilidade da empresa contratada para a execução e que 

a fiscalização atuará no acompanhamento e aprovação dos serviços para garantir as exigências legais e 

normativas e a conformidade com o projeto.  

Portanto, quanto aos serviços necessários para implantação do reservatório, estão elencados a seguir:  

 

Tabela 02 - Serviços necessários para a execução das obras  

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 

Demolições e Remoções (de passeios e pavimentos) Pavimentação 

Trabalho em terra (Desmatamento, destocamento, etc.) Urbanização e obras complementares 

Fundações Esgotamento d’água 

Galeria celular e/ou contenções Tubulações de recalque e pórtico 

Estruturas de concreto e metálica Investigação geotécnicas 

Serviços de serralheria Rede coletora e interceptora de esgoto 

Drenagem Hidromecânico e elétrica 

5.8. PLANEJAMENTO DA OBRA DURANTE O PERÍODO CHUVOSO 

Conforme previsto no cronograma, a fase de obras passará por dois períodos chuvosos. Para que não 

ocorra transtornos à população e para evitar o comprometimento do andamento das atividades, tendo 

em vista o histórico de inundação da região, será necessário um efetivo planejamento das ações. 

A principal preocupação nesse quesito é com relação às atividades de escavações, movimentação e 

transporte de terra, essas serão previamente programadas para que ocorram em períodos não chuvosos 

e que sejam evitadas ou temporariamente suspensas no caso de condições climáticas desfavoráveis. 

Para garantir a segurança das obras durante os períodos chuvosos, será de responsabilidade da empresa 

contratada a alocação segura das instalações e dos equipamentos. 

5.9. CRONOGRAMA 

O cronograma detalhado da obra, com a previsão das etapas de implantação encontra-se apenso ao 

ANEXO V do presente relatório.  
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6. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Neste capítulo serão apresentadas as áreas de influência definidas para o Reservatório Nado I, em 

observância aos requisitos legais para avaliação de impactos ambientais e em atendimento ao Anexo II 

da Deliberação Normativa - DN 58/07, constituindo-se tal atividade um fator importante para o perfeito 

direcionamento da coleta de dados, voltada ao diagnóstico ambiental. 

A Resolução CONAMA 01/1986 define que a área de influência de um empreendimento corresponde 

àqueles locais passíveis de serem afetados, direta ou indiretamente, pelos impactos ambientais 

decorrentes da atividade em suas diferentes fases. 

As áreas de influência definidas para esse Relatório Ambiental foram aquelas afetadas direta ou 

indiretamente pelos impactos decorrentes do empreendimento, sejam positivos ou negativos, durante 

suas fases de planejamento, implantação e operação. Estas áreas assumem tamanhos e formas 

diferenciadas e abrangem os meios físico, biótico e antrópico, conforme apresentado a seguir. 

6.1. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 

A Área Diretamente Afetada - ADA compreende o perímetro da área onde será implantado o 

empreendimento. Tal área sofrerá diretamente os impactos relativos às obras do Reservatório Nado I. 

No projeto a ser implantado, a ADA determinada consiste na área da Rua Dr. Álvaro Camargos, Av. 

João Samaha e parte da Rua São Pedro do Avaí conforme demonstrado na Figura 07 seguir.
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Figura 07 - Delimitação  da Área Diretamente Afetada - ADA
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6.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID 

A Área de Influência Direta - AID corresponde ao espaço territorial contíguo e ampliado da ADA, sendo 

este passível de receber os impactos causados pelas obras e posteriormente, após a conclusão, sentir os 

efeitos dos processos interventivos, sendo eles positivos ou negativos para a região.  

A AID considerou toda a área que será impactada pelas obras de implantação do reservatório, 

considerando, principalmente os possíveis desvios em vias de trânsito local que se fizerem necessários, 

além de possíveis transtornos gerados aos usuários, moradores e comerciantes da região.  

A Figura 08 representa geograficamente a área mencionada. 
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Figura 08 - Delimitação da Área de Influência Direta - AID
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6.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 

A Área de Influência Indireta - AII é entendida como aquela em que os impactos decorrentes da 

implantação e operação do empreendimento chegam com menor intensidade e são repercutidos de 

maneira indireta no ambiente. Considera-se, no âmbito das intervenções tratadas no presente Relatório 

Ambiental, que na AII delimitada poderão sentir a repercussão dos impactos indiretos, sejam eles 

positivos ou negativos. 

A AII do empreendimento foi delimitada pela área que ocasiona interferências nos sistemas da 

macrodrenagem mencionados, e aquela em que, após a conclusão das obras, refletirá positivamente. 

Para isso foi utilizada a delimitação das bacias do Vilarinho, Nado e Isidoro. A Figura 09 apresenta a 

AII definida.
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Figura 09 - Delimitação da Área de Influência Indireta - AII 
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7. CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

A intervenção proposta trata-se da implantação de um reservatório profundo, do tipo off line, cujo 

esvaziamento se dará por sistema de bombeamento. As obras serão realizadas na intercessão das ruas 

Dr. Álvaro Camargos, São Pedro do Avaí e Av. João Samaha conforme mencionado anteriormente e 

apresentado na Figura 01 deste documento. Nas figuras abaixo, é possível visualizar a atual estruturação 

da área escolhida para a implantação do reservatório, que faz parte de um conjunto de obras para mitigar 

os alagamentos na região. 

 

Figura 10 - Vista parcial da Av. João Samaha próximo ao 
Viaduto Lúcia Casasanta. 

 

Figura 11 - Vista parcial da rua Dr. Álvaro Camargos em 
frente ao local do empreendimento. 

 

Figura 12 - Vista parcial do terreno onde será implantado o 
Reservatório Nado I 

 

Figura 13 - Vista parcial da Rua Dr. Álvaro Camargos e do 
canteiro central 
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Figura 14 - Vista parcial do terreno onde será implantado o Reservatório Nado I 

 

Figura 15 - Vista parcial do entorno do terreno onde será implantado o Reservatório Nado I 

7.1. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 

Por meio de vistoria técnica in loco na área em que o Reservatório Nado I será implementado, observou-

se que o local apresenta poucos indivíduos arbóreos na Área Diretamente Afetada - ADA. Sendo assim, 

haverá supressão vegetal pontual, com o objetivo de suprimir somente aquele espécime alvo. Cabe 

ressaltar que, para a realização do processo de supressão vegetal, a SUDECAP dará início aos processos 

legais juntamente com os órgãos municipais competentes. 

A Figura 16 exibe a área do empreendimento e os poucos espécimes arbóreos presente na Área 

Diretamente Afetada. 
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Figura 16 - Área onde será implantado o reservatório, com poucos indivíduos árboreos  

7.2. INTERVENÇÕES NAS INFRAESTRUTURAS LOCAIS 

De maneira geral, infraestrutura é o conjunto de elementos que corroboram para o desenvolvimento 

socioeconômico da região, além de proporcionar uma melhoria na qualidade de vida da população e até 

mesmo para a prevenção de doenças. A seguir, os elementos serão descritos, de forma macro: 

 Saneamento: composto por coleta de lixo, fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de 

esgoto (doméstico e industrial) e limpeza urbana; 

 Transporte: investimento em mobilidade urbana, construção de aeroportos, ferrovias e portos 

é de suma importância para o deslocamento de pessoas e mercadorias, o que reflete no 

desenvolvimento econômico; 

 Energia: a geração e distribuição de energia é um dos principais serviços de infraestrutura 

utilizado em residências, empresas, industrias, iluminação pública e em propriedades rurais e 

em veículos. 

 Telecomunicação: serviço utilizado para troca de informações entre pessoas, essencial para as 

empresas, por meio de celular, telefone, internet, entre outros. 

Abaixo será apresentado acerca da infraestrutura existente na área de implantação do reservatório e 

descritos os processos interventivos a serem realizados nos elementos que possuem interferência com 

os projetos previstos para o Reservatório Nado I. 
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7.2.1. Saneamento 

A coleta de lixo é realizada pela Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, de porta a porta, em 

período diurno, de forma alternada. O recolhimento de resíduos na Av. João Samaha acontece segundas, 

quartas e sextas-feiras, já na Rua. Dr. Álvaro Camargos e na Rua São Pedro do Avaí ocorre nas terças e 

quintas-feiras e aos sábados. Vale mencionar que não há coleta porta a porta nas áreas onde será 

implantado o Reservatório Nado I. 

Sobre o fornecimento de água tratada, coleta e recebimento de esgoto o responsável pelos serviços é a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA. Com relação à existência dessas infraestruturas 

na área das obras do reservatório em tela, de acordo com dados do IDE BH Geo, foi possível obter as 

seguintes informações: 

 Trecho com rede de água: localizado entre um terreno e outro, na Rua São Pedro do Avaí; 

 Trecho com rede de esgoto: localizado na Av. João Samaha, interseção com Rua Augusto 

Franco e na Rua Dr. Álvaro Camargos. 

 

Remanejamento do sistema de esgotamento sanitário 

O sistema de esgotamento sanitário composto pelas redes interceptoras e coletoras, de responsabilidade 

da COPASA, estão localizadas na Rua Dr. Álvaro Camargos. Essas redes deverão ser remanejadas na 

primeira etapa da fase de obras da estrutura, sendo as concessionárias contratadas responsáveis por 

executar as devidas modificações. 

Os desvios das redes serão necessários para a realizar as intervenções previstas na galeria de 

macrodrenagem do Córrego do Nado para que seja instalada a “máscara” responsável pelo 

direcionamento de parte da vazão para o reservatório. Os remanejamentos dos interceptores, os projetos 

e o respectivo memorial seguem apensos ao ANEXO VI. 

Na Figura 17, observamos que a linha na cor roxa são as redes interceptoras e as linhas na cor laranja 

são as redes coletoras, e o trecho em azul é a área que será necessário o remanejamento para implantação 

do reservatório. 
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Figura 17 - Sistema de esgotamento sanitário a ser remanejado  

7.2.2. Transporte 

Com relação aos transportes na área em estudo, foi possível observar a existência de 02 (dois) pontos 

de ônibus na Rua Dr. Álvaro Camargos, localizados à aproximadamente 50 e a 100 metros e de onde 

será implantado o Reservatório Nado I. Os pontos existentes atendem à linha 608 - Estação Venda 

Nova/Pampulha. 

Verificou-se que a Av. João Samaha, altura da interseção com a Rua Augusto Franco possui ciclofaixa, 

com sentido de circulação bidirecional, localizada à direita, conforme dados do IDE BH Geo. 

 

Alterações no tráfego de veículos 

Durante o período de execução das obras será necessário aplicar medidas operacionais no tráfego de 

veículos, pedestres e linhas de ônibus que atendem à região de implantação do empreendimento, que 

serão impactadas de forma direta, bem como as linhas que atendem seu entorno. As ações deverão ser 

realizadas em conjunto com a BHTrans e em conformidade com o Documento Operacional de Trânsito. 

Desvios 

Os desvios de tráfego serão divididos em etapas, com fases de execução distintas, a fim de viabilizar as 

concessões e restrições viárias na área de intervenção como um todo. Essa divisão é mostrada na Tabela 

03, descritas a seguir. 
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Tabela 03 - Divisão dos desvios de tráfegos  

ETAPA INICIAL TEMÁTICA PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E INTERVENÇÕES 

Etapa inicial: implantação da 
sinalização prévia e instalação 
do canteiro de obras 

Desvio de tráfego 
 

Canteiro fixo: área de implantação do Reservatório Nado I, situada 
entre as vias: Rua Doutor Álvaro Camargos, Avenida João 
Samaha e Rua São Pedro do Avaí. 

Etapa 01: implantação de trecho 
de pista para desvio de tráfego 
junto à obra 

Desvio de tráfego 

Implantação de trechos de pista para desvio de tráfego junto à obra 
(Rua Doutor Álvaro Camargos e Rua São Pedro do Avaí). 
- Desvio 1: Trecho adjacente à Rua Doutor Álvaro Camargos, entre 
a Av. João Samaha e a Rua São Pedro do Avaí; 
- Desvio 2: Trecho adjacente Rua São Pedro do Avaí, entre a Rua 
Doutor Álvaro Camargos e a Av. João Samaha. 

Etapa 02: liberação do trecho da 
Rua Dr. Álvaro Camargos 

Desvio de tráfego 
Término das obras e desmobilização da pista para desvio de 
tráfego junto a Rua Dr. Álvaro Camargos. 

Etapa 03: liberação do trecho da 
Rua São Pedro do Avaí 

Desvio de tráfego 
Término das obras e desmobilização da pista para desvio de 
tráfego junto a Rua São Pedro do Avaí. 

Etapa 04: desobstrução total das 
vias 

Desvio de tráfego 
Desobstrução total das vias: recolhimento de toda a sinalização 
provisória, implantação da sinalização definitiva. 

7.2.3. Energia 

A distribuição de energia é realizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e conforme 

observado no IDE BH Geo, foi possível verificar trechos com rede elétrica e iluminação pública em toda 

a extensão das vias Dr. Álvaro Camargos, João Samaha e São Pedro do Avaí. 

Intervenções em semáforos, postes e bocas de lobo 

As intervenções em semáforos e postes se fazem necessárias para a implantação da praça e instalação 

dos demais equipamentos que compõem o projeto urbanístico e paisagístico. A Figura 18 indica a 

localização atual desses elementos e para onde serão relocados. 

Após o término das obras, serão implantadas as instalações elétricas da praça e da área de lazer conforme 

orientado no Projeto Básico Elétrico de Iluminação (ANEXO VII), seguindo as normas da Companhia 

Energética de Minas Gerais - CEMIG e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  
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Figura 18 - Infraestruturas a serem remanejadas  

7.2.4. Telecomunicação 

Sobre as redes de telecomunicações, foi possível verificar a existência de trechos na Rua Dr. Álvaro 

Camargos, Av. João Samaha e Rua São Pedro do Avaí. 

Intervenções em redes de telecomunicações 

Com relação às infraestruturas de telecomunicações será necessário o remanejamento das redes óptica 

e coaxial, responsáveis por transmitirem sinais de internet, conforme demonstrado na Figura 19 e na 

Figura 20. Os projetos se encontram no ANEXO VIII.  
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Figura 19 - Rede óptica a ser remanejada 
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Figura 20 - Rede coaxial a ser remanejada 

7.3. URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Após a conclusão das obras de implantação do Reservatório Nado I, a área será utilizada para a criação 

de um espaço de uso comunitário, que irá proporcionar à população da região um ambiente de convívio, 

de lazer e incentivando a prática de atividades físicas e esportes, trazendo uma melhoria da qualidade 

de vida.   

O projeto urbanístico e paisagístico (ANEXO IX) proposto prevê a criação de uma praça, área verde e 

instalação de equipamentos para academia a céu aberto, quadra poliesportiva e playground, conforme 

apresentado na Figura 21.  
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Figura 21 - Perspecpectiva do projeto urbanístico e paisagístico 
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8. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Venda Nova é ao mesmo tempo um distrito e uma das regionais de Belo Horizonte, localizada em seu 

extremo norte, com uma extensão territorial de 28,30 km². A região é considerada a região mais antiga 

da capital, mas durante muitos anos ela pertenceu a outras cidades limítrofes à BH.  

Durante quase trezentos anos, pertenceu administrativamente à Sabará, ao Curral D’el Rey, à Santa 

Luzia e até à Campanha (atual Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves). Em 1948, foi desmembrada 

de Santa Luzia e anexada definitivamente à Belo Horizonte pela Lei Estadual Nº 336 de 27 de dezembro 

do mesmo ano. 

O Reservatório Nado I será implantado no Bairro São João Batista, na Região de Venda Nova. O bairro 

começou sua história no século 19, e inicialmente pertencia ao município de Santa Luzia e se chamava 

Santo Antônio, quando houve a anexação definitiva de Venda Nova a Belo Horizonte, a região teve seu 

nome alterado. 

O bairro é composto pelas vilas São João Batista, Nossa Senhora Aparecida e Canto do Sabiá, 

localizadas próximas à Rua Dr. Álvaro Camargo e da Av. João Samaha, consideradas as principais vias 

da região. Atualmente o bairro pode ser considerado como superpovoado, o Censo 2010 do IBGE já 

apontava mais de 26 mil moradores.  

Predominantemente residencial e com a presença de comércio local de vários segmentos como 

lanchonetes, restaurantes, padarias, supermercados, farmácias, papelarias e lojas de vestuário, 

espalhados em diversos pontos do bairro.  

No que tange a área da saúde a região conta com a Unidade de Pronto Atendimento - UPA Venda Nova, 

localizada a aproximadamente 1,5 km de onde será implantado o Reservatório Nado I e o Centro de 

Saúde Andradas, distante cerca de 2 km.  

Com relação à educação, destaca-se a presença do Colégio Helena Bicalho, localizado bem próximo da 

área de implantação da estrutura na Rua Dr. Álvaro Camargos e também a Escola Municipal de 

Educação Infantil São João Batista, à 650 metros.   

Sobre o sistema viário, anteriormente o acesso a outras regiões da cidade era complexo, sendo necessário 

deslocar para bairros vizinhos para ter acesso ao transporte coletivo. Não havia asfalto na Avenida João 

Samaha e as linhas de ônibus mais próximas estavam localizadas na Rua Padre Pedro Pinto.  

Atualmente o bairro têm importantes vias de acesso como a Rua Dr. Álvaro Camargos e a Av. João 

Samaha, há também diferentes linhas de ônibus que atendem a região. Para ir a outros bairros há linhas 

suplementares e circulares. Isso foi facilitado pela abertura e urbanização de vias como as avenidas 

Pedro I, Vilarinho, Érico Veríssimo e Dr. Álvaro de Camargo (antiga 12 de Outubro).  

O bairro São João Batista fica próximo à Av. Dom Pedro I, onde é instalado o corredor do MOVE, que 
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também facilita o deslocamento dos moradores da região.  

Em meio a este centro urbano, está prevista a implantação do Reservatório Nado I, nas intercessões das 

ruas Dr. Álvaro Camargos, São Pedro do Avaí e Av. João Samaha, o terreno para a implantação está 

próximo ao Viaduto Lúcia Casasanta, apelidado pelos motoristas de “tobogã”, que liga a avenida Pedro 

I e a Av. João Samaha. 

Na Figura 01, apresentada anteriormente, é possível observar a disposição das principais vias de tráfego 

no entorno do local da intervenção. 

8.1. MEIO SOCIOECONÔMICO 

No intuito de proporcionar um maior conhecimento quanto às características da Região Administrativa 

em que se insere o empreendimento, por meio de dados divulgados pela Prefeitura de Belo Horizonte e 

também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, os tópicos a seguir foram elaborados 

com o objetivo de detalhar o perfil socioeconômico da Região de Venda Nova. 

A análise foi elaborada considerando informações como: 

 Densidade populacional;  

 Renda média da população residente; 

 Taxa de crescimento populacional da vizinhança; 

 Escolaridade; 

 Saúde. 

8.1.1. Densidade populacional 

A Regional Venda Nova tem extensão territorial de aproximadamente 29 km², conforme informações 

demográficas e socioeconômicas de Belo Horizonte, que tem como base dados do censo 2010, do IBGE. 

A região de Venda Nova tem uma população de 265.179 habitantes, uma média de 3,3 pessoas por 

domicílio, conforme demonstra a Figura 22. 

 
Figura 22 - Informações populacionais. Fonte: PBH 

8.1.2. Renda média da população residente  

Caracterizada basicamente por comércios e prestadores de serviços, a média salarial da regional é de 

aproximadamente, R$ 759,31 com base nas informações demográficas e socioeconômicas de Belo 

http://www.fco.eng.ufmg.br/


FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

 

40/103 
CNPJ 18.218.909/0001-86 - Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG - Bl 1, Sala 1400 

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 
 

 

Horizonte baseadas no censo 2010, do IBGE, conforme apresentado na Figura 23. 

 

Figura 23 - Renda média 2010. Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte 

8.1.3.  Taxa de crescimento populacional da vizinhança 

Em 28 de agosto de 2014, o IBGE disponibilizou as estimativas populacionais para os municípios 

brasileiros, tendo como data de referência o dia 1º de julho do mesmo ano.  

De acordo com as informações, no que se refere à população residente na Região Venda Nova, onde a 

obra se insere, entre os anos de 1991, 2000 e 2010 houve um aumento no número de habitantes e 

consequentemente uma taxa de crescimento anual positiva, e esta foi a quarta maior registrada no 

município. 

A dinâmica populacional de toda a Região Administrativa Venda Nova, o qual pertence a Área de 

Influência da implantação do Reservatório Nado I, apresenta Taxa de Crescimento Anual de 0,67%, 

entre os anos de 2000 a 2010. 

 

Tabela 04 - População residente e a taxa de crescimento anual por Região Administrativa / Fonte: IBGE, Dados Amostrais do 
Censo 2010 

REGIONAL 

POPULAÇÃO TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 

1991 2000 2010 1991 / 2000 (%) 2000 / 2010 (%) 

Barreiro 221.072 262.194 282.552 1,91 0,75 

Centro Sul 251.481 260.524 272.285 0,39 0,44 

Leste 250.032 254.573 249.273 0,20 -0,21 

Nordeste 249.693 274.060 291.110 1,04 0,61 

Noroeste 340.530 338.100 331.362 -0,08 -0,20 
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REGIONAL 

POPULAÇÃO TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 

1991 2000 2010 1991 / 2000 (%) 2000 / 2010 (%) 

Norte 154.028 193.764 212.953 2,58 0,95 

Oeste 249.350 268.124 286.118 0,81 0,65 

Pampulha 105.181 141.853 187.315 3,38 2,82 

Venda Nova 198.794 245.334 262.183 2,36 0,67 

Belo Horizonte 2.020.161 2.238.526 2.375.151 1,16 0,59 

 

8.1.4. Escolaridade 

No que tange às instituições de ensino existentes na regional em análise, apurou-se uma maior existência 

de escolas de ensino público, sendo 29 escolas municipais, 17 Escolas Municipais de Educação Infantil 

- EMEI e 8 Creches Conveniadas.  

8.1.5. Saúde 

Conforme dados disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, a região conta com 17 Centros de 

Saúde, uma Farmácia Distrital, uma Central de Material Esterilizado, um Centro de Reabilitação, o 

Laboratório Distrital Venda Nova, um centro de Referência em Saúde Mental - CERSAM e um Centro 

de Convivência para portadores de sofrimento mental. 

Há ainda uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, com capacidade para atender 300 pacientes/dia, 

além do Hospital de Pronto Socorro Risoleta Neves, com capacidade para se tornar o maior Hospital de 

Pronto Socorro do estado. 

8.2. MEIO FÍSICO 

Para a caracterização do meio físico, os levantamentos foram procedidos a partir da análise de dados 

secundários disponíveis, principalmente da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, onde está 

inserido o local do empreendimento e por possuir maior disponibilidade de dados. Os levantamentos em 

questão incluíram, dentre outros, aspectos ligados à geologia, geomorfologia e hidrologia, além de 

levantamento das características físicas da região do empreendimento. 

8.2.1. Caracterização do clima e condições meteorológicas da área 

O clima da capital mineira é caracterizado como subtropical ou “tropical de altitude”, devido à sua 

altitude média de 800-900 metros acima do nível do mar. Apresenta duas estações distintas, um período 

seco no inverno e outro chuvoso no verão, exibindo temperatura média mensal de 23°C no verão 

(dezembro a março) e 19°C no inverno (junho a setembro), ocorrendo durante o inverno o fenômeno de 

inversão térmica (IBGE, 2010).  

A região metropolitana de Belo Horizonte sofre influência de vários fenômenos atmosféricos no qual 
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tais eventos dão a esta região características de um clima de transição trópicos-extra trópicos. De acordo 

com Raia e Reis (2006), o relevo ondulado interfere diretamente na dinâmica de determinados 

fenômenos, como, distribuição das chuvas, variação da temperatura, bem como na velocidade e direção 

dos ventos. Em relação a precipitação há uma média anual de 1.450 mm de chuva (IBGE, 2010), com 

aproximadamente 89% distribuídos entre os meses de outubro e março.  

A umidade relativa de Belo Horizonte apresenta médias anuais de 72,2%, além de ventos predominante 

do Leste com velocidade média anual de 1,4 m/s (INMET, 2009). O comportamento do vento na RMBH 

se destaca devido principalmente aos gases e materiais particulados liberados diariamente por industrias 

e automóveis, por exemplo, que conforme a direção e intensidade do vento, o material pode ser levado 

e até aglomerado em determinadas regiões, podendo causar impactos na qualidade de vida da população 

situada na região (FEAM, 2013). Assim, ressalta-se que a variabilidade altimétrica de formas do relevo 

e da própria ocupação urbana são responsáveis pela variação da complexidade nas escalas 

microclimáticas (FERREIRA et al., 2017). 

O Reservatório Nado I será instalado na região norte de Belo Horizonte. De acordo com o estudo de 

Assis (2012) a região do empreendimento apresenta um clima tropical de altitude, com temperatura 

média variando de 20,4 a 20,9°C.  

A Figura 24 apresenta as unidades climáticas “naturais” registradas para o município de Belo Horizonte. 

Nota-se que na capital mineira há o predomínio do Clima Tropical de Altitude. 

 

Figura 24 - Unidades climáticas de Belo Horizonte. 
Fonte: ASSIS et al., (2012) 
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8.2.2. Caracterização da qualidade do ar na região 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 03 de 28 de junho de 1990, um poluente atmosférico consiste 

em qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos ou que possam tornar o ar impróprio ou nocivo 

à saúde, inadequado ao bem-estar público, danoso aos materiais, à flora e à fauna e/ou prejudicial à 

segurança, ao uso da propriedade e atividades normais da comunidade. 

A qualidade do ar em Minas Gerais é avaliada pela utilização do Índice de Qualidade do Ar (IQA), 

desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental 

Protection Agency - USEPA). O IQA consiste na conversão de um valor numérico de concentração de 

determinado poluente para um valor adimensional, compreendido entre 0 e 500. Quanto maior o IQA 

apresentado, pior será a qualidade do ar.    

De acordo com o Relatório Técnico de Monitoramento da Qualidade do Ar da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (FEAM, 2016), existem oito estações de monitoramento da qualidade do ar na RMBH, 

sendo a Estação Centro Administrativo de Minas Gerais (CAMG), localizada na Cidade Administrativa 

Presidente Tancredo Neves, ao norte de Belo Horizonte, a mais próxima da área em que o reservatório 

Nado I será implantado.  

Os poluentes monitorados nestas estações são: partículas inaláveis (PM10), dióxido de enxofre (SO2), 

monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos totais, metanos 

e não - metanos, além de parâmetros meteorológicos, como velocidade e direção dos ventos, pressão 

atmosférica, radiação solar global, temperatura e de acordo com umidade relativa do ar. 

Em 2013, a qualidade do ar na RMBH apresentou variação de qualidade entre ‘boa’ e ‘inadequada’, 

com a predominância das classes ‘boa’ e ‘regular’. A classificação como ‘regular’ e ‘inadequada’ se deu 

em função das concentrações de ozônio ou material particulado, ou a concentração dos dois poluentes 

em um mesmo dia, conforme informações apresentadas no referido relatório. Em relação as 

concentrações de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, os três apresentaram 

concentrações abaixo do determinado pela legislação atualmente em vigor nas estações avaliadas. 

Em específico, a estação CAMG apresentou no ano de 2013, 263 dias como boa qualidade do ar e 95 

como regular, não obtendo a classificação da qualidade do ar inadequada. Além disso, através do 

monitoramento das partículas respiráveis PM2,5 constatou-se que os valores medidos registraram 

significativa variação durante o ano, sendo as maiores concentrações encontradas nos meses de julho e 

agosto.  

Quanto ao ozônio (O3), de acordo com a Resolução CONAMA 03/90, não se deve exceder o valor de 

160 μg/m³ (padrão primário) mais de uma vez ao ano. Apesar de não ter ultrapassado, a estação CAMG 

apresentou valores elevados de concentração de ozônio, chegando próximo ao limite permitido (FEAM, 

2016). 

http://www.fco.eng.ufmg.br/


FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

 

44/103 
CNPJ 18.218.909/0001-86 - Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG - Bl 1, Sala 1400 

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 
 

 

8.2.3. Caracterização geológica e geomorfológica da área potencialmente atingida pelo 

empreendimento 

A capital mineira se encontra em altitudes que variam entre 800-900m, inserido na grande unidade 

geológica cráton do São Francisco (LANA et al., 2013) e estando em contato entre dois dos principais 

conjuntos morfoestruturais, o Quadrilátero Ferrífero e a Depressão de Belo Horizonte (ABREU & 

BARROSO, 2004). Além do mais, o município apresenta uma excepcional variedade de aspectos 

fisionômicos ou geomorfológicos. Atrelado a isso, há também uma diversidade de comportamentos do 

terreno oriundos da intervenção humana e também uma diversidade em relação à riqueza mineral 

(GOMES, 2005). 

Com relação à geologia, geomorfologia e hidrologia, Belo Horizonte apresenta 70% do seu território 

principalmente a região norte da calha do ribeirão Arrudas, sob influência do Domínio do Complexo 

Belo Horizonte, características que preponderam as rochas gnáissico-migmatíticas (SILVA et al., 1995; 

PBH, 1995). Já o relevo, é caracterizado por espigões, colinas de topo plano a arqueado e encostas 

policonvexas de declividades variadas nos flancos dessas feições e nas transições (GOMES, 2005), além 

de ocorrer com frequência anfiteatros de encostas côncavas e drenagem convergente e nichos resultantes 

da estabilização de antigas voçorocas (PBH, 1995). 

A área do reservatório Nado I está inserida nos Cinturões Móveis Neoproterozóicos, que são extensas 

áreas representadas por planaltos, alinhamentos serranos e depressões interplanálticas elaborados em 

terrenos dobrados e falhados, incluindo principalmente metamorfitos e granitóides associados. Com 

relação ao relevo a Área Diretamente Afetada - ADA do empreendimento situa-se no Planalto Centro-

Sul Mineiro (Figura 25).
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Figura 25 - Geomorfologia do Município de Belo Horizonte
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8.2.4. Caracterização dos solos da região potencialmente afetada pelo empreendimento 

O estado de Minas Gerais apresenta um território constituído principalmente por solos ácidos e pobres 

quimicamente, predominando Latossolos Vermelho - Amarelos, Latossolos Vermelhos, Cambissolos 

Háplicos e Neossolos Litólicos (da SILVA et al., 2018). Com relação a área ocupada por cada classe, 

no território mineiro os Latossolos ocupam cerca de 54% do estado (da SILVA et al., 2018). Esses tipos 

de solo se trata de coberturas estáveis e profundos, composto por caulinito-gibbsíticas (ARRUDA & 

AMORIM FILHO, 2002), exibindo boas condições de drenagem, com pouca capacidade de troca 

catiônica e quase sempre ácidos. De acordo com Santos et al. (2008) originam-se de material com 

diferentes origens tendendo a se localizar em amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou 

terraços fluviais antigos. 

A Figura 26 nos mostra que o município de Belo Horizonte apresenta quatro tipos de solo. Nota-se que 

grande parte da área da capital mineira encontra-se urbanizada (AURB), em seguida, há um predomínio 

de Neossolo litólico distrófico (RLd) e Argissolo vermelho-amarelo distrófico (PVAd). Além disso, 

uma pequena porção da região norte apresenta Latossolo vermelho-amarelo distrófico (LVAd).  

A área do empreendimento está totalmente inserida em área urbanizada (AURB), tendo a área de 

influência da obra rochas pouco competentes, ou seja, muito fraturada, pobre, sem consistência e 

extremamente alterada. Utilizando um prisma conservativo, notou-se que a rocha saprólito ocorre abaixo 

da cota altimétrica 742.00m. Deste horizonte até a cota altimétrica 747.00m é possível identificar um 

solo de alteração cuja resistência degrada-se progressivamente e sobreposto a ele encontra-se a camada 

de aluvião. Superficialmente, entre as cotas altimétricas 761.00m e 758.00m, tem-se um aterro típico de 

zonas urbanas. 
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Figura 26 - Classificação do solo do Município de Belo Horizonte
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8.2.5. Caracterização dos recursos hídricos 

No passado, muitas cidades foram fundadas buscando as proximidades de rios de médio e grande porte, 

no intuito de se beneficiarem das facilidades de abastecimento de água, transporte fluvial e defesa. Além 

disso, a urbanização geralmente se desenvolve a partir do eixo de um curso d’água, norteando o 

crescimento da cidade e garantindo a sobrevivência do núcleo urbano (COSTA, 2006). 

A área onde se localiza a cidade de Belo Horizonte foi escolhida devido, principalmente, à grande 

concentração de cursos hídricos internos aos limites territoriais projetados, recurso fundamental para 

facilitar o processo de ocupação dos espaços. A capital mineira está inserida na Bacia do Rio São 

Francisco e sofre influência de duas sub-bacias, do Ribeirão Arrudas e Ribeirão da Onça, ambas 

afluentes do Rio das Velhas. No mais, uma pequena parcela desagua diretamente para o curso do Rio 

das Velhas, além de que, internamente a estas duas principais bacias (Ribeirão Arrudas e Ribeirão da 

Onça) há a presença de uma rede complexa de ribeirões e córregos. 

A região norte de Belo Horizonte, apresenta os ribeirões do Onça, Isidoro e Pampulha como as três 

principais bacias da região, além de contar com mais de 21 córregos. Todavia, o local em que o 

reservatório Nado I será instalado sofre influência direta da Bacia do Vilarinho que exibe uma área de 

16 km², da Bacia do Nado com 12 km² e a mais ampla de todas, Ribeirão Isidoro, com extensão de 56 

km² (Figura 27).  

Bacia do Córrego do Nado 

A Bacia do Córrego do Nado ocupa uma área de 12,39 km², o que representa 3,8% do território do 

município de Belo Horizonte. A rede de drenagem regional apresenta padrão dendrítico, já os cursos 

d’água exibem padrão fluvial meandrante de baixa sinuosidade cortados por trechos retilíneos 

controlados por estruturas do embasamento (LOPES et al., 2003). 

Com relação a hidrologia, devido principalmente às excelentes condições de infiltrações de águas 

superficiais, a Bacia do Nado encontra-se em eficientes zonas de recarga do aquífero do Complexo Belo 

Horizonte (LOPES et al., 2003). Entretanto, apesar de sua localização favorável, devido a um peculiar 

processo de ocupação desordenado, atualmente a Bacia se encontra em crítica situação ambiental. Assim 

como em todo o município, a expansão urbana acelerada na Bacia do Nado, principalmente após os anos 

50, levou à redução da rede hidrográfica superficial e das áreas de recarga subterrânea na referida bacia. 

Poucas nascentes estão preservadas de maneira adequada, a maioria das cabeceiras foi ocupada, e quase 

todos os cursos d’água recebem efluentes domésticos próximos às nascentes. No Parque Municipal 

Fazenda Lagoa do Nado por exemplo, que se encontra na porção superior da bacia do córrego do Nado 

e próxima a área onde está previsto o reservatório, apresenta densa ocupação urbana e residencial e 

apesar da área ser de preservação ambiental, as doze nascentes registradas no local exibem qualidade 

ambiental variada. De acordo com o estudo de Felippe et al. (2009) 25% dessas nascentes possuem grau 

de proteção péssimo, 33% ruim, 33% razoável e apenas 8% em grau de proteção ambiental bom. 

Ressalta-se que, várias nascentes secaram nos últimos anos, mesmo não tendo sido ocupadas. Isto pode 

denotar o rebaixamento do nível freático, mas também pode estar associado ao elevado grau de 

perturbação desses cursos d’água por ações humanas, como excessiva captação de água pela população. 
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Além do mais, mesmo aquelas nascentes situadas dentro de unidades de conservação, como no PMFLN 

suas situações não condizem com a realidade proposta nos planos de proteção ambiental, tendo muitas 

nascentes com baixo grau de proteção gerando possíveis impactos em sua bacia de contribuição. Assim, 

de acordo com Felippe et al. (2009), conhecer as características das nascentes, bem como identificar os 

problemas ambientais são cruciais para o conhecimento da importância da dinâmica hidrológica e 

consequentemente solução do problema. 

Bacia do Córrego Vilarinho 

A Bacia do Vilarinho é considerada uma bacia urbana, densamente povoada, ocupada principalmente 

pelos setores residencial e comercial. Em 2008, a área possuía uma taxa de impermeabilização média 

de aproximadamente 60% (PBH, 2008), podendo este valor ter sofrido acréscimos até os dias atuais, 

tendo em vista que nenhum procedimento estrutural foi realizado na região com intuito de amenizar os 

impactos da chuva. Como a área em que a bacia está inserida possui declividades elevadas, a água de 

escoamento superficial chega rapidamente aos canais, acarretando em inundações rápidas e às vezes de 

grandes proporções. 

Conforme dados extraídos dos relatórios do estudo de modelagem matemática, hidráulica e hidrológica 

do Sistema de Macrodrenagem das bacias do Córrego Vilarinho e Córrego 12 de Outubro (PBH, 2008), 

a Bacia Elementar do Córrego Vilarinho possui uma área de drenagem de 16,021 km². O comprimento 

do curso d’água principal, o Córrego Vilarinho, é de 5.771 metros.  

A cota de montante da bacia localiza-se a 873 metros de altitude em relação ao nível do mar, enquanto 

a cota de jusante está a 750 metros. A Bacia do Vilarinho é composta pelos córregos do Capão (ou 

córrego da Avenida dos Navegantes), Piratininga, Lagoinha, Brejo do Quaresma, Bezerra, Joaquim 

Nogueira (ou córrego da Avenida Liege), Baleares, Candelária e Córrego Vilarinho, sendo este o curso 

d’água principal. 

Bacia do Ribeirão Isidoro 

A Bacia do Ribeirão Isidoro ocupa uma área de 55,19 km², correspondendo a 20% do território de Belo 

Horizonte. Tal bacia apresenta ao longo de sua extensão 64 córregos e aproximadamente 280 nascentes, 

o que o faz ser o principal contribuinte do Ribeirão do Onça, importante afluente da Bacia do Rio das 

Velhas (AYER & WERNECK, 2010). 

A área de drenagem da bacia do Isidoro é dividida em alto, médio e baixo curso, sendo que este último 

abrange a regional norte de Belo Horizonte, local de implementação do reservatório Nado I. Assim como 

a região do alto e médio, o baixo curso também exibe problemas por causa da urbanização, todavia, 

abriga a maior área verde da capital mineira que ainda se encontra pouco interferida, apresentando assim, 

a melhor qualidade ambiental da bacia (de LIMA et al., 2016).  

Em relação a qualidade da água, se sabe que o ribeirão Isidoro apesar de correr em seu leito natural e 

apresentar ao longo do seu curso trecho com vegetação ciliar, o mesmo ainda é muito castigado com a 

pressão urbana e assoreamento. De modo geral, os cursos d’água da região apresentam elevado nível de 

degradação, principalmente aqueles inseridos nas áreas urbanas, sendo em grande maioria utilizados 

para despejamento de esgotos e lixo (LIMA, et al., 2016). 
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Figura 27 - Delimitação das sub-bacias 
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8.2.6. Topografia e escoamento superficial 

Devido à topografia sinuosa, à alta taxa de impermeabilização do solo e às chuvas intensas, os canais 

dos córregos da cidade muitas vezes não comportam a ascensão rápida do volume de água transportado, 

vindo a transbordar, alagando suas respectivas planícies de inundação, geralmente ocupadas pelo 

homem.  

A cidade de Belo Horizonte possui declividade média de 8,28%, tendo a regional norte exibindo uma 

média de 8,21% (PBH, 2020). A região norte apresenta uma topografia variando entre 850 e 650 metros, 

tendo na área o predomínio de atividades mineradoras, exibindo como principal componente de extração 

areia e pedreiras. Já a topografia de Venda Nova, região próxima à área do empreendimento, é 

caracterizada por declividades elevadas, induzindo com que os canais apresentem alta velocidade de 

escoamento. Devido à região ser intensamente impermeabilizada, o tempo de concentração das bacias 

hidrográficas é pequeno, assim a região sofre com inundações rápidas.  

Com relação à bacia do Nado, principal corpo d’água da área em estudo, as colinas exibem altitudes 

médias entre 750 e 870m. Entretanto, nas baixas encostas são registradas rampas coluviais que 

coalescem com as várzeas. Nos flancos das colinas, são encontrados anfiteatros e voçorocas 

estabilizadas. Já na Bacia do Vilarinho, a cota de montante da bacia localiza-se a 873 metros de altitude 

em relação ao nível do mar, enquanto a cota de jusante está a 750 metros. 

A seguir, para uma melhor visualização, será exposta na Figura 28 a representação hipsométrica da área.
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Figura 28 - Hipsometria da área em estudo
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8.2.7. Susceptibilidade a alagamentos e inundações 

Para adentrarmos neste tema é importante termos o discernimento entre os vários termos empregados 

para as ocorrências vivenciadas durante os períodos chuvosos.  

Para a caracterização dos fenômenos ligados às grandes chuvas são utilizadas diversas terminologias. 

Alguns termos como inundação, cheia, enchente e alagamento são empregados como sinônimos e em 

muitos casos utilizados de forma errônea. Sendo assim, para melhor caracterização e consequentemente 

entendimento dos termos a serem usados neste documento, tomaram-se como base as definições 

propostas por Goerl & Kobiyama (2005) e que serão apresentadas abaixo: 

 Enchente ou cheia: a água que escoa no leito do rio, com a máxima capacidade de escoamento 

da calha principal, ou próxima à máxima, sem que ocorra, necessariamente, o extravasamento.  

 Inundação: situação onde há o extravasamento da água para áreas marginais, também 

chamadas de várzeas, planícies de inundação ou leito maior do rio. Algumas vezes, a inundação 

pode vir a atingir áreas além das citadas. 

 Alagamento: o acúmulo de água pluvial na superfície, devido a problemas de drenagem, como 

mau dimensionamento das estruturas ou mau funcionamento das mesmas, causado, por 

exemplo, pelo acúmulo de lixo.  

Com relação às inundações ocorrentes de uma determinada região, o entendimento de alguns fatores, 

como comportamento meteorológico, características da bacia hidrográfica e as características 

hidráulicas dos canais são de fundamental importância. Além disso, condições naturais e artificiais da 

bacia também podem ser as responsáveis por eventos de inundação.  

As condições naturais são aquelas cuja ocorrência é propiciada pela bacia em seu estado natural, como 

relevo, tipo de precipitação, cobertura vegetal e capacidade de infiltração e drenagem. Já as condições 

artificiais da bacia são provocadas pela ação do homem, como obras hidráulicas e urbanização. 

Normalmente, este é o tipo que mais se relaciona às inundações nos centros urbanos, visto o grande 

número de intervenções nas características naturais de suas bacias. 

As modificações das características naturais das bacias hidrográficas podem refletir na ocorrência de 

inundações, tanto na frequência, quanto na intensidade destas. Quando se diminui a taxa de 

permeabilidade do solo através da urbanização, a rugosidade e também a sua capacidade de 

armazenamento é reduzida, assim levando um maior volume de água a escoar em um menor tempo.  

A canalização dos córregos e a ocupação de suas margens por empreendimentos e vias públicas são 

fatores que potencializam os efeitos das inundações em meio urbano. Além da urbanização, há outros 

fatores que podem contribuir com o agravamento dos efeitos de uma inundação. Entre eles, podem ser 

citados como de maior importância o acúmulo de lixo em locais inapropriados, erosões urbanas de canais 

em leito natural e dimensionamento inadequado de obras de drenagem.  

Devido às suas diversas características físicas e a sua forma de urbanização, Belo Horizonte dispõe de 

diversos locais susceptíveis a alagamentos e inundações. A Figura 29 apresenta a mancha de inundação. 

As informações contidas na imagem foram obtidas por meio na Carta de Inundações de Belo Horizonte.
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Figura 29 - Mancha de inundação 
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8.3. MEIO BIÓTICO 

8.3.1. Caracterização da fauna 

O Brasil é categorizado como um dos países com maior biodiversidade do mundo, pois abriga uma das 

maiores riquezas de espécies da flora (46.447) e da fauna (117.096), correspondendo a cerca de 13% da 

biota mundial (Iucn, 2012; Birdlife International, 2015; Jardim Botânico Do Rio De Janeiro, 2017). 

Mesmo com esse elevado valor, acredita-se que devido as constantes mudanças taxonômicas e 

descrições frequentes de novas espécies, o número de animais ultrapassem 137.000 (IUCN, 2012). Em 

relação aos vertebrados terrestres, são conhecidas 4.473 espécies, correspondendo a 1.080 anfíbios, 773 

répteis, 1.919 aves e 701 mamíferos (MMA, 2006; Paglia Et Al., 2012; Piacentini Et Al., 2015; Segalla 

Et Al., 2016). Um dos pilares para essa biodiversidade é a variedade de habitat terrestres e aquáticos 

presente nos seis biomas registrados no território brasileiro (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica, Pampa e Pantanal).  

A região em que será implantado o Reservatório Nado I está inserido no bioma Cerrado (Figura 30), 

que é considerado área prioritária para conservação em nível mundial (MYERS et al., 2000). Todavia, 

o local vem sofrendo pressões antrópicas durante anos, sendo hoje predominantemente urbanizada. 

A fauna, assim como os demais recursos ambientais, exerce uma função no ecossistema e são 

indispensáveis para o seu equilíbrio, mantendo-o estruturado e em harmonia, pois atuam em 

reciprocidade no ambiente em que se encontram. Portanto, devido a descaracterização da vegetação, o 

local em que será implementado o reservatório não exibe características naturais propícias a vida 

silvestre, principalmente daquelas espécies com importância para conservação. 

Apesar disso, a região do empreendimento exibe algumas áreas importantes para a fauna, especialmente 

para as aves, que devido sua grande capacidade de dispersão são capazes de buscarem refúgios para sua 

sobrevivência e reprodução em áreas verdes, como os parques, mesmo que inseridos em ambientes 

urbanos (Franchin & Marçal-Júnior 2004, Chace & Walsh 2006).  

O Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (PMFLN), por exemplo, área verde mais próxima do 

empreendimento, exibe um importante fragmento de mata, sendo a principal área de vegetação da região 

norte de Belo Horizonte. O estudo de Mafia et al. (2012) registrou para o PMFLN, 110 espécies de aves, 

distribuídas em 18 ordens e 37 famílias. A elevada representatividade de espécies da família Tyrannidae, 

mostra que muitas delas exibem plasticidade ecológica, sendo capazes de ocuparem variados ambientes, 

incluindo os urbanos. Ainda, este mesmo estudo apresenta evidências de reprodução e nidificação por 

algumas espécies, como Podilymbus podiceps (mergulhão-caçador), Myiodynastes maculatus (bem-te-

vi-rajado), dentre outras. Além disso, nas áreas do PMFLN é possível registrar espécies de anfíbios, 

répteis e mamíferos. Em relação aos mamíferos por exemplo, já foram registrados o Callithrix 

penicillata (mico-estrela), Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca), tatus, esquilo-caxinguelê e 

morcegos (PBH, 2020).  

http://www.fco.eng.ufmg.br/


 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

56/103 
CNPJ 18.218.909/0001-86 - Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG - Bl 1, Sala 1400 

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 
 

 

Figura 30 - Localização  do empreendimento com relação ao bioma do município
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Embora o PMFLN não seja diretamente afetado e não seja capaz de manter uma comunidade de aves 

semelhante a uma área preservada, exibe importância na manutenção de uma comunidade avifaunística 

durante todo o ano, constituindo uma importante área para preservação da avifauna de Belo Horizonte 

(MAFIA et al., 2012). Além disso, espécies de morcegos frugívoros registrados na área do Parque 

auxiliam na conservação e preservação da área local e do entorno, isto devido a sua capacidade de 

dispersão das sementes (BRUNO et al., 2011). Portanto, é de suma importância que todos os possíveis 

impactos oriundos do empreendimento sejam amenizados causando um mínimo de interferência na 

fauna regional 

8.3.2. Unidade de Conservação - UC e de preservação ecológica nas áreas de influência ou 

próximas ao empreendimento 

Com relação às Unidades de Conservação e aos parques existentes na Área de Influência Indireta, foram 

elencados na Tabela 05 as distâncias aproximadas entre o empreendimento, as referidas UC’s e o ano 

de implantação. Além das informações descritas a seguir, a localização de cada área em relação ao 

empreendimento está devidamente ilustrada no mapa apresentado na Figura 31. 

Tabela 05 - Localização do empreendimento com relação as unidades de conservação 

NOME DISTÂNCIA (km) MUNICÍPIO ANO DE IMPLANTAÇÃO 

Parque Alexander Brandt 3,2 Belo Horizonte 1996 

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo) 3,7 Belo Horizonte 2004 

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado 0,8 Belo Horizonte 1994 
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Figura 31 - Unidades de Conservação próximas ao empreendimento 
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Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (PMFLN) 

O PMFLN está localizado na região norte de Belo Horizonte, situado na Bacia do Córrego do Nado, 

entre os bairros Planalto e Itapuã (Figura 32) (MAFIA, 2012; PBH, 2020). A partir do Decreto n° 7173 

de 23 de março de 1992 foi delimitado o perímetro do Parque, que hoje corresponde a 311.000 m² (PBH, 

2020). A área é composta por vegetação de Cerrado, de uma mata ciliar que se encontra envolta de uma 

lagoa originada pelo represamento de três nascentes, além de mata secundária seca com predomínio de 

espécies de eucalipto (PERINI et al., 2013).  

Atualmente, o PMFLN possui grande importância na manutenção da fauna de Belo Horizonte, pois é a 

principal área de vegetação contínua da região norte (Figura 33), fazendo com que espécies da fauna, 

principalmente as aves, utilizem esse fragmento para desenvolverem seu ciclo de vida.  

 

Figura 32 - Portaria principal do Parque Municipal Fazenda 
Lagoa do Nado. 

 

Figura 33 - Trilha arborizada presente no interior do Parque 
Municipal Fazenda Lagoa do Nado. 

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo) 

O Parque foi criado em 2004 a partir de uma compensação ambiental sob o nome de Parque do Bairro 

Planalto, todavia, a Lei n° 9512 de janeiro de 2008 implementa o nome de Parque José Dazinho Pimenta. 

A área verde do Parque se estende a aproximadamente 11.000 m², exibindo uma vegetação 

predominante de espécies nativas, como ipê, açoita-cavalo, pau-d’óleo, angico e jacaré (Figura 34 e 

Figura 35). Em relação a fauna destaca-se espécies de aves comuns em ambientes urbanizados, como 

Piaya cayana (alma-de-gato), Columbina talpacoti (rolinha), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) e 

Furnarius rufus (joão-de–barro) (PBH, 2020). 
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Figura 34 - Entrada principal do Parque José Dazinho 
Pimenta. 

 

Figura 35 - Exemplo de espécies arbóreas registradas no 
Parque José Dazinho Pimenta. 

Parque Alexander Brandt (PAB) 

O Parque Alexander Brandt foi criado pelo do Decreto n° 7.233 de maio de 1992 e apenas no ano de 

1996 foram implementados os equipamentos descritos no Programa Parque Preservado. O Parque está 

situado no Bairro Visconde do Rio Branco na região de Venda Nova e apresenta uma área aproximada 

de 12.500 m², exibindo grande importância ambiental devido a 80% da sua cobertura vegetal ser nativa 

(Figura 36). Além disso, a cada 2m² há a presença de uma árvore, fazendo com que a área do Parque 

seja totalmente coberta por vegetação arbórea de grande porte (Figura 37). 

 

Figura 36 - Entrada principal do Parque Alexander Brandt. 

 

Figura 37 - Vegetação arbórea de grande por registrada no 
Parque Alexander Brandt. 

8.3.3. Caracterização dos ecossistemas das áreas que podem ser atingidas, diretamente ou 

indiretamente pelo empreendimento 

O município de Belo Horizonte está incluso próximo à faixa de transição dos biomas Cerrado e Mata 

Atlântica, ambos considerados áreas prioritárias para conservação, principalmente devido ao elevado 
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número de espécies endêmicas (MYERS et al., 2000). Apesar dessa importância dos biomas, Belo 

Horizonte é o terceiro município mais urbanizado do Brasil, apresentando valores positivos de 

crescimento urbano (IBGE, 2015), fato que acarreta uma grande descaracterização dos ambientes 

naturais presente na cidade. Muitos dos pequenos fragmentos de mata ainda existentes já são alvos da 

expansão urbana, isso por se encontrarem em zonas onde a ocupação urbana é estimulada.   

Em geral, a região norte de Belo Horizonte exibe uma baixa presença de espaços verdes, sendo isso 

também observado no local em que será executado o empreendimento. A cobertura vegetal da área 

encontra-se intensamente reduzida, cedendo lugar a áreas urbanizadas, com presença de prédios, 

moradias e importantes vias de acesso para o município (figuras Figura 38, Figura 39, Figura 40). Os 

poucos espécimes arbóreos registrados encontram-se isolados e em área com intensa interferência 

antrópica. Apesar disso, o local do empreendimento encontra-se a menos de um quilômetro do principal 

fragmento de mata da região norte de Belo Horizonte, vegetação pertencente ao Parque Municipal 

Fazenda Lagoa do Nado. 

A vegetação do PMFLN é dividida em três fisionomias, uma área com predomínio de espécies típicas 

do Cerrado, uma mata ciliar envolta de uma lagoa e uma floresta secundária, com abundância de espécies 

exóticas, como Eucaliptus spp. De acordo com inventário da flora realizado pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), no PMFLN foram registradas 127 espécies de árvores, sendo que, 25% das 

espécies são exóticas e 75% nativas do Brasil (DOMINGUES, 2012). 

Em relação as espécies nativas, destaca-se o Tabebuia sp. (ipê), Hymenaea courbari (jatobá) e 

Tibouchina granulosa (quaresmeira). Além disso, o Parque conta com espécies nativas da flora usadas 

na medicina tradicional, como Copaifera officinalis (copaíba), Rudgea viburnoides (congonha), 

Joannesia princeps (cutieira), Qualea grandiflora (pau-terra) e Bixa olerana (urucum) (BRANDÃO et 

al., 2005). 

Além de uma vegetação rica e essencial para os processos ecossistêmicos da região, o PMFLN dispõe 

em sua área de importantes corpos d’água, dentre eles o córrego do Nado, afluente do córrego Vilarinho, 

no qual deságua no ribeirão do Onça que se une ao Rio das Velhas, integrante importante da Bacia do 

Rio São Francisco (PBH, 2020). Além do mais, são reconhecidas para o Parque um total de 12 nascentes 

classificadas quanto a qualidade ambiental em diferentes níveis (FELIPPE et al., 2009). 

Cabe ressaltar também a proximidade do empreendimento com o Parque do Bairro Planalto e a Mata do 

Planalto, um dos últimos remanescentes do bioma Mata Atlântica na capital mineira. A Mata apresenta 

uma área de 200.000 m², podendo ser registrados diversas espécies da fauna e flora brasileira. Além 

disso, mais de 20 nascentes são encontradas em sua área, estas formam o córrego Bacuraus e deságuam 

no Rio das velhas. 

De modo geral, a proximidade da área do empreendimento com essas duas áreas verdes (Parque 

Municipal Fazenda Lagoa do Nado e Mato do Planalto) impõe uma atenção especial quanto aos 

possíveis impactos na região. Ambas as áreas possuem importância ecossistêmica, formando corredores 

ecológicos importantes em meio urbano favorecendo muitas espécies, além disso, auxiliam na 

manutenção da fauna e flora belorizontina, servindo de local para as espécies desempenharem seu ciclo 

de vida. 
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Figura 38 - Área que será instalado o Reservatório Nado I  

 

Figura 39 - Moradias do entorno do empreedimento. 

 

 Figura 40 - Espécies arbóreas registradas na área do 
empreendimento. 
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9. ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM 

Para a implantação Reservatório Nado I, será necessária a escavação dos volumes detalhados na Tabela 

06 a seguir.  

Tabela 06 - Volume de terraplanagem 

Descrição  Volume  

Corte  161.353,41 m³ 

Aterro regular 6450,6 m³ 

Demolição 3.904 m³ 

Possibilitando melhor entendimento, o ANEXO X apresenta o projeto e o memorial descritivo de 

terraplanagem, elaborados conforme Deliberação Normativa nº 08/1992 do COMAM.  

É importante destacar que os resíduos gerados na atividade de terraplanagem serão corretamente tratados 

sendo estes possivelmente destinados para um dos 04 (quatro) bota foras listados a seguir: 

1. Bota fora privado: Dora Dora Transportes e Serviços - Pedro Leopoldo; 

2. Bota fora privado: Ambienta - Ribeirão das Neves; 

3. Bota fora privado: Peixoto Diniz Locações e Reciclagens - São José da Lapa; 

4. Bota fora privado: Reabilitar Soluções Ambientais - Ibirité.

http://www.fco.eng.ufmg.br/


 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

64/103 
CNPJ 18.218.909/0001-86 - Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG - Bl 1, Sala 1400 

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 
 

10. MÉTODOS CONSTRUTIVOS 

A seguir, serão descritos, de maneira sucinta, os métodos construtivos e necessários à implantação do 

empreendimento: 

 Regularização do terreno na cota altimétrica do projeto; 

 Execução da mureta guia; 

 Execução da parede diafragma em solo inclusive engaste na rocha; 

 Execução da pinagem com estacas tipo raiz injetada na parede diafragma e fundações dos pilares 

moldados in loco; 

 Execução de injeção de consolidação em rocha fraturada ou permeável; 

 Escavação nos perímetros externos e internos da parede até cota altimétrica do projeto e 

arrasamento da parede diafragma; 

 Execução da viga de coroamento e reaterro do perímetro externo até cota altimétrica de projeto; 

 Execução de tratamento com jet grounting das juntas da parede diafragma e na região dos pilares 

e nos contatos parede/rocha; 

 Escavação interna até o primeiro anel de travamento na cota altimétrica de projeto; 

 Execução do primeiro nível de anel de travamento, estronca de travamento e concretagem do 

pilar moldado in loco; 

 Execução até o quinto nível de anéis de travamento, estroncas de travamento e concretagem dos 

pilares moldados in loco; 

 Escavação até a cota da base das estroncas de travamento com desmonte em rocha a frio até o 

último nível de estronca; 

 Execução de concreto projetado com espessura de 0,50 metros armado com tela de aço abaixo 

da cota da base da última estronca; 

 Execução da parede moldada in loco e pilares moldados in loco no trecho de rocha abaixo da 

cota da base da última estronca; 

 Escavação até a cota altimétrica 723.50 metros com desmonte em solo de transição e/ou rocha 

a frio; 

 Execução da laje de fundo, casa de bombas, sapatas e construção dos pilares para apoio da 

cobertura do Reservatório Nado I; 

 Execução da laje de cobertura do Reservatório Nado I; 

 Reaterro até cota altimétrica do projeto. 
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11. PESQUISA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

Em atendimento ao item 17 do termo de referência para o licenciamento de obras de infraestrutura de 

pequeno porte, estabelecido pela DN 58/2007, e para melhor compreensão acerca do meio 

socioeconômico da região onde será implantado o Reservatório Nado I, realizou-se uma pesquisa de 

percepção ambiental na área de influência direta do empreendimento. 

11.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos foram definidos em reuniões com a equipe técnica responsável pelo 

relatório. Nesse sentido, foi decidido a utilização da pesquisa qualitativa para o desenvolvimento da 

pesquisa referente ao meio socioeconômico do presente Relatório Ambiental, uma vez que esse tipo de 

pesquisa é eficaz para constatar particularidades e interpretações individuais. 

A fim de identificar conceituações importantes referentes às condições de vida, às transformações da 

dinâmica urbana em curso e as percepções frente às repercussões existentes ou eventualmente geradas 

pela implantação do reservatório, uma parcela representativa de moradores e comerciantes foram 

entrevistados no dia 27 de agosto de 2020, adotando a metodologia apresentada a seguir.  

 A metodologia empregada é a amostragem do tipo “Survey” que é apropriada quando o foco de 

interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e por que isso está acontecendo”, conforme 

destaca Freiras et.al., (2000). Além disso, no tipo de amostragem realizada, a escolha da amostra 

fez-se considerando as características da área de influência direta, como o número de vias e de 

moradores e comerciantes presentes em cada uma delas; 

 A aplicação dos questionários foi realizada por meio do aplicativo Smart Question Mobile, que 

possibilita a otimização e praticidade da aplicação de questionários, em vista da possibilidade 

de trabalhar de forma off-line e da tabulação dos dados ocorrer de maneira automática, com 

geração de evidências e dados precisos; 

 Os questionários contemplaram questões semiabertas, tendo em vista as alternativas fornecidas 

e a diversidade de respostas, e questões abertas, em que os entrevistados puderam expressar 

livremente suas opiniões sobre o tema indagado, necessárias à compreensão das diversas 

relações com o espaço que estão inseridos. Os modelos e os questionários respondidos 

encontram-se disponíveis no ANEXO XI.  

 A pesquisa foi apoiada por material explicativo, chamado de “informativo”, no qual foram 

contempladas informações sobre o empreendimento disponível no ANEXO XII deste relatório; 

 A realização da amostragem seletiva, considerou um padrão que buscasse explicar a percepção 

de cada segmento, visto que as diferentes percepções estão relacionadas às diferentes 

personalidades, à idade, às experiências, aos aspectos socioambientais e a educação. 
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 Foram entrevistadas 40 (quarenta) pessoas, sendo 25 (vinte e cinco) moradores e 15 (quinze) 

comerciantes inseridos na área de influência direta definida para o empreendimento (Figura 41), 

utilizando o critério de aleatoriedade, disponibilidade e interesse da população em participar da 

pesquisa, é importante salientar que se buscou a todo momento proporcionar uma satisfatória 

distribuição dos pontos onde as informações seriam coletadas, assim abrangendo amostras de 

áreas diferentes dentro da região; 

 Após a categorização das respostas, de todas as questões semiabertas e abertas, foi realizada a 

tabulação dos dados no editor de planilhas Excel da Microsoft, que posteriormente foram 

formatados para serem analisados e apresentados no presente documento, bem como as 

inferências decorrentes da avaliação dos dados trabalhados; 

 Concluída a etapa de diagnóstico, efetuou-se a avaliação de impactos socioambientais, que 

tomou por referência as informações obtidas na pesquisa, valendo-se de elementos sinalizados 

pelos entrevistados como possíveis ações impactantes sobre a região. 

.
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Figura 41 - Mapa de localização dos entrevistados 
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11.2. PERCEPÇÃO SOCIAMBIENTAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE 
DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO 

Foram entrevistados 25 (vinte e cinco) moradores distribuídos na área de influência direta do 

empreendimento sendo: 

 56% pertencente ao sexo feminino; 

 44% ao sexo masculino.  

Observou-se que a maior parte dos entrevistados se encontra na faixa etária:  

 68% na faixa etária adulta (vinte e um a sessenta anos); 

 32% idosos (com mais de sessenta anos). 

Nesse contexto, infere-se, pois, que a amostra populacional residente da área em estudo é maioria adulta 

de acordo com os dados Região de Venda Nova, baseados no censo 2010 do IBGE, apresentado na 

figura a seguir. 

 

Figura 42 - Pirâmide etária, Região de Venda Nova. Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte  

No que diz respeito as profissões dos residentes da região, observa-se uma diversidade de funções 

ocupadas pelos entrevistados, como pode ser analisado na tabela a seguir 
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Tabela 07 - Distribuição das profissões entre os moradores entrevistados 

DISTRIBUIÇÃO DAS PROFISSÕES 

Aposentado 07 Autônomo 01 Comerciante 02 

Dona de casa 01 Doméstica 01 Editor de vídeo 01 

Estudante 01 Informático 01 Mecânico de aeronaves 01 

Motorista 01 Operador de caixa 01 Professora 05 

Psicóloga 01 Secretária 01   

Em relação ao grau de escolaridade dos moradores entrevistados, obteve-se os seguintes dados: 

 Nível de formação até o ensino médio completo (36%); 

 Nível de formação até o ensino fundamental (12%); 

 Ensino médio incompleto (4%);  

 Ensino médio incompleto (40%); 

 Ensino superior completo e ou ainda cursando (4%); 

 Pós-graduação latu sensu e (4%)  

 Não responderam (4%).  

 

Figura 43 - Escolaridade dos moradores entrevistados 

Conforme mencionado no item 8.1.2, a Região de Venda Nova apresenta média de R$ 759,31. Sobre a 

renda da amostra de moradores entrevistados:  

 64% não responderam sobre a sua renda; 

 4% recebem até 01 salário mínimo;  

 24% recebem de 01 a 03 salários mínimos; 

 8% recebem de 03 a 05 salários mínimos.  
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Nesse contexto, não foi possível assimilar os resultados obtidos na aplicação dos questionários com os 

dados apresentados do IBGE para essa região, tendo em vista que a maioria optou por não responder tal 

questionamento. 

 

Figura 44 - Renda dos entrevistados 

No que diz respeito ao tempo em que se reside no entorno e número de pessoas que moram na residência, 

observou-se que a maioria das pessoas moram na região entre 20 e 40 anos (44%), seguido de 20% 

acima de 40 anos. 

Diante do exposto foi possível perceber que a região é ocupada em sua maioria por moradores antigos 

que puderam vivenciar as mudanças e desenvolvimento do espaço que residem. 

Quanto ao meio de transporte mais utilizado, apurou-se que os moradores utilizam: 

 Carro particular (48%); 

 Transporte público coletivo (44%);  

 Moto (4%) usam moto; 

 Andam a pé (4%). 

11.2.1. Percepção acerca do espaço da vizinhança 

Ainda sobre trânsito e meios de transporte, os moradores foram indagados quanto à qualidade do trânsito 

na região, se mora próximo à Rua Dr. Álvaro Camargo, São Pedro do Avaí e Av. João Samaha bem 

como a utilização dessas vias para deslocamento, se considera suficientes as faixas trânsito existentes 

próximas às vias supramencionadas e sobre a frequência do uso de transporte público.  

Diante disso, foi observado: 

 40% dos respondentes qualificaram o trânsito como sendo regular; 

 36% como sendo ruim; 

 20% consideram bom; 
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  4% não responderam ou não souberam responder. 

Apurou-se que 100% dos entrevistados consideram morar próximos à Rua Dr. Álvaro Camargo, São 

Pedro do Avaí e Av. João Samaha e desses, 96% utilizam as vias para deslocamento. Tal questionamento 

teve o intuito de constatar a concepção dos participantes sobre a distância e a percepção de impactos 

sentidos durante as obras de implantação do reservatório em questão. 

Retomando ao contexto de trânsito e transporte, 40% dos participantes mencionaram considerar 

parcialmente suficientes as faixas de trânsito existentes nas vias Rua Dr. Álvaro Camargo e a Av. João 

Samaha. 

Quanto à frequência da utilização de transporte públicos: 

 68% dos entrevistados informaram utilizar as vezes; 

 20% utiliza todos os dias; 

 12% não utiliza. 

No que diz respeito aos aspectos ambientais da região, foi questionado ao entrevistado se ele considera 

a região suficientemente arborizada, se ele tem conhecimento de algum curso d’água presente na região 

e se ele tem conhecimento de algum problema ambiental envolvendo o curso d’água na região, caso a 

resposta anterior fosse positiva. 

 48% não consideram a região suficientemente arborizada (48%); 

 56% conhece algum curso d’água na região; 

 64% afirmaram não ter conhecimento de algum problema ambiental envolvendo esses cursos 

d’água. 

Considerando que a qualidade de vida da população está diretamente relacionada com os equipamentos 

comunitários existentes na região onde se reside, bem como a utilização desses, foi questionado aos 

moradores se existiam ou não determinados equipamentos urbanos na área em estudo e se são utilizados 

pelo respondente ou por alguém de sua família. Os equipamentos urbanos elencados no formulário, bem 

como as respostas com relação ao uso podem ser analisados na tabela a seguir. 

Tabela 08 - Existência dos equipamentos públicos da região conforme a percepção dos moradores entrevistados 

EQUIPAMENTOS EXISTE UTILIZA NÃO UTILIZA NÃO RESPONDEU 

Praças 14 3 3 3 

Áreas verde e de lazer 19 5 5 3 

Centros esportivos 9 - 2 3 

Centros culturais 8 - 2 3 

De acordo com a tabela acima, observou-se a existência de diversos equipamentos urbanos comunitários 

na região. Ademais, foi questionado sobre o estado de conservação desses equipamentos e 44% 

consideram que os equipamentos mencionados que existem estão parcialmente em bons estados de 

conservação. 

Foi questionado ainda aos moradores quais são os principais problemas que a região enfrenta, sendo que 

a maioria afirmou que a principal dificuldade está relacionada à falta de segurança, seguido dos 
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alagamentos e enchentes e problemas relacionados ao trânsito, conforme apresentado a seguir. 

Tabela 09 - Síntese dos principais problemas que a região enfrenta na opinião dos moradores 

PROBLEMAS NA REGIÃO MÉDIA DE RESPOSTAS PROBLEMAS NA REGIÃO MÉDIA DE RESPOSTAS 

Segurança 01 Alagamentos 03 

Enchentes 04 Trânsito 04 

Educação 01 Falta de policiamento 01 

Falta de segurança 05 Iluminação pública 02 

Falta de transporte público 01 Fluxo com direção ao centro 01 

Roubos e furtos 01 Violência 03 

Não há problemas 02 
Não respondeu/Não soube 

responder 
03 

Considerando os problemas abordados foi perguntado aos entrevistados quais seriam as principais 

necessidades de investimento na região. Observou-se que a maioria respondeu que a região necessita de 

investimentos na segurança, conforme apresentado a seguir. 

Tabela 10 - Necessidades de investimento na região na opinião dos moradores 

NECESSIDADES DE 
INVESTIMENTO NA REGIÃO 

MÉDIA DE RESPOSTAS 
NECESSIDADES DE 

INVESTIMENTO NA REGIÃO 
MÉDIA DE RESPOSTAS 

Diminuição dos alagamentos 02 Melhorias no asfalto 01 

Banco 01 Cuidados com o bairro 01 

Educação/Escolas 01 Segurança 10 

Em tudo 01 Iluminação pública 01 

Cabines de polícia 01 Lazer 01 

Melhorar as vias 01 Melhorar as ciclovias 01 

Cuidados com a praça 01 Estrutura/Infraestrutura 02 

Locomoção 01 Rede de esgoto 01 

Trânsito 01 
Não respondeu/Não soube 

responder 
03 

Ainda sobre a percepção acerca do espaço da vizinhança, foi abordado na pesquisa sobre a necessidade 

da incorporação de comércios na região, observou-se que a maioria dos entrevistados citaram a 

necessidade de incorporar bancos e casas lotéricas na região. 

Finalizando os questionamentos sobre a percepção do espaço da vizinhança, foi questionado aos 

moradores se houve um aumento da população e do número de construções e do número de veículos em 

circulação na região nos últimos anos, 88% afirmou que sim para o aumento do número da população e 

92% afirmaram o aumento do número de veículos. 

11.2.2. Percepção sobre o empreendimento 

Com o intuito de compreender o conhecimento dos moradores sobre a implantação do reservatório, foi 

questionado se teriam conhecimento sobre o conjunto de intervenções que está sendo realizado para 

minimizar os alagamentos na região, bem como sobre o Reservatório Nado I, sendo assim: 

 56% dos entrevistados relataram não ter conhecimento sobre o conjunto de obras; 

 52% não têm conhecimento sobre o reservatório. 

Para entender o conhecimento e expectativas dos entrevistados foi questionado se ele acredita que o 
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conjunto de obras minimizará os alagamentos e enchentes na região, 76% dos entrevistados responderam 

de maneira positiva. 

Sobre a influência do Reservatório Nado I, bem como dos seus objetivos propostos, 56% acreditam que 

que o empreendimento será responsável pela valorização das residências da região. 

Acerca do projeto urbanístico e paisagístico, tendo em vista a implantação dos equipamentos públicos 

previstos: 

 72% acredita que o espaço e os equipamentos serão utilizados e bem aproveitados pela 

população.  

 68% acredita que esses equipamentos atendem à demanda da região.  

 Sobre a interferência do empreendimento no trânsito da região 64% é indiferente quanto ao 

tema. 

Tendo em vista a percepção dos participantes sobre a implantação do reservatório que faz parte do 

conjunto de obras que visam minimizar os alagamentos ocorridos na região durante eventos de chuvas 

intensas, foi questionado aos entrevistados quais as características positivas e negativas dessa 

implantação. Os resultados desse questionamento são apresentados a seguir, sendo que a maioria 

acredita que a região será beneficiada. 

Tabela 11 - Características positivas e negativas 

POSTIVO NEGATIVO  

RELATOS DOS MORADORES MÉDIA DE RESPOSTAS RELATOS DOS MORADORES MÉDIA DE RESPOSTAS 

Diminuirá as enchentes 13 Incômodo da obra 01 

Contenção das águas 01 Impacto momentâneo no trânsito 01 

Controle da inundação 01 Odor 01 

Impactos positivos desde que a 
obra seja bem concluída 

01 Impacto 01 

Fluidez 01 Aparência 01 

Menos riscos 01 Poeira 01 

Minimizar os impactos de perdas 
dos comerciantes e vidas 

01 Violência 02 

Valorização da região 02 Nenhum 08 

Resolução de problemas 01 
Não respondeu/Não soube 

respondeu 
04 

Tornará o local visualmente mais 
bonito 

01   

Nenhum 01   

Não respondeu/Não soube 
responder 

01   

Tendo em vista os impactos comuns existentes em um empreendimento com essa tipologia e com esse 

objetivo, foi concedido ao participante a oportunidade de sugerir medidas1 para minimização dos 

aspectos negativos bem como sugestões para potencializar aqueles aspectos considerados positivos. 

 

 

                                                           
1 As respostas foram transcritas exatamente como informado pelos entrevistados.  
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Tabela 12 - Ações minimizadoras e potencializadoras mencionadas pelos moradores entrevistados 

SUGESTÕES MNIMIZADORAS OCORRÊNCIA SUGESTÕES POTENCIALIZADORAS OCORRÊNCIA 

Não fazer 01 Aplicar materiais de qualidade 01 

Não terá malefícios 03 Construção de escola 01 

Regulamentação 01 Iluminação pública 02 

Segurança 01 Investir na segurança 01 

Não respondeu/Não soube responder 12 Posto policial 01 

  
Ter uma boa sinalização para 

pedestres e veículso 
01 

  Ver o núcleo do problema 01 

  Não respondeu/Não soube responder 18 

Vale ressaltar que ao final da entrevista, os entrevistados poderiam fazer comentários diversos relativos 

ao tema, abordando itens que não foram contemplados no questionário aplicado. Dessa forma, segue na 

íntegra os depoimentos dos participantes: 

 “Mais conservação das praças ao redor da região”; 

 “Mais segurança nas praças ao redor”; 

 “Que a obra seja construída com muita segurança e pesquisa”; 

 “Segurança na região”; 

 “Usuários de drogas estão tomando conta dos locais públicos do bairro”. 

11.3. PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS COMERCIANTES 

Para a realização da pesquisa de percepção ambiental foram entrevistados 15 (quinze) comerciantes, 

sendo realizada entrevistas com os estabelecimentos que demonstraram interesse de participação e que 

estavam inseridos na Área de Influência Direta do empreendimento. 

Foram entrevistados: 

 53% de comerciantes do sexo masculino; 

 47% do sexo feminino.  

Dos respondentes observou-se que a maioria dos participantes, 87% se encontra na faixa etária adulta. 

Os dados dos respondentes estão exibidos no ANEXO X do presente documento. 

No que diz respeito ao tempo de permanência no entorno, observou-se que a maioria dos entrevistados 

trabalha na região de 01 a 05 anos (33%). Os dados obtidos podem ser analisados na figura a seguir. 
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Figura 45 - Tempo de trabalho dos entrevistados na região 

No que tange o grau de instrução dessa população, foi observado que: 

 60% dos entrevistados possuem o nível de formação até o ensino médio completo; 

 27% possuem ensino superior completo; 

 7% ensino superior incompleto; 

 6% optou por não responder a esse questionamento. 

No que concerne a renda média mensal dos comerciantes entrevistados:  

 73% não responderam ou não souberam; 

 7% recebem acima de 01 salário mínimo; 

 20% acima de 03 salários mínimos  

Sendo assim, não é possível observar padrões econômicos nos resultados apresentados. 

Em relação ao meio de transporte utilizado pelos comerciantes para locomoção diária, notou-se que 47% 

andam a pé, onde é possível relacionar o resultado com a distância das residências, padrões de 

comportamento, além de perfis econômicos. 

No que diz respeito à distância das residências dos entrevistados com o local em que trabalham, apurou-

se que 60% moram perto do estabelecimento. 

11.3.1. Percepção acerca do espaço da vizinhança 

Ainda sobre trânsito e meios de transporte, os comerciantes foram indagados quanto à qualidade do 

trânsito da região, diante disso, foi observado que 47% dos respondentes qualificaram o trânsito da 

região como sendo bom. 
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Ainda sobre trânsito e transporte: 

 80% dos participantes afirmaram utilizam que utilizam a Rua Dr. Álvaro Camargos e Av. João 

Samaha para seu deslocamento.  

 Sobre as faixas de trânsitos nas vias mencionadas, 53% dos comerciantes entrevistados 

consideram suficientes e 53% avaliam a sinalização como boa. 

Com relação à questões ambientais: 

 67% responderam que considera a região suficientemente arborizada.  

 Sobre os cursos d’água presentes na região, 60% afirmaram conhecer. 

 47% afirmaram ter conhecimento sobre algum problema ambiental os cursos d’água da região 

No que tange os equipamentos comunitários, considerando também ser de importância para a qualidade 

de vida da população comerciante do local, no questionário aplicado foi abordado sobre quais desse 

existem na área e se fazem uso dos mesmos. Os equipamentos urbanos e comunitários abordados foram: 

praças, áreas verde e de lazer, centros esportivos e culturais. 

Tabela 13 - Existência dos equipamentos públicos da região conforme a percepção dos comerciantes entrevistados 

EQUIPAMENTOS EXISTE UTILIZA NÃO UTILIZA NÃO RESPONDEU 

Praças 12 8 3 3 

Áreas verde e de lazer 5 2 2 3 

Centros esportivos 1 1 - 3 

Centros culturais - - - 3 

Foi questionado ainda aos comerciantes quais são os principais problemas que a região enfrenta, sendo 

que a maioria dos entrevistados (53%), afirmaram que a principal dificuldade que a área apresenta diz 

respeito às enchentes, alagamentos e inundações, seguindo de problemas relacionados ao trânsito e 

segurança. 

Considerando os problemas abordados foi perguntado aos comerciantes quais seriam as principais 

necessidades de investimento na região. Os itens mencionados foram: 

 Minimização dos problemas relacionados à ocorrência de enchentes e alagamentos;  

 Necessidade de investimento em trânsito e transporte; 

 Necessidade de investimento em educação; 

 Necessidade de investimento em infraestrutura; 

 Necessidade de investimento em segurança. 

Ainda sobre a percepção da população entrevistada acerca da vizinhança, foi abordada na pesquisa sobre 

a necessidade de incorporação de comércios na região. Observou-se que maioria citou a implantação de 

bancos.  

Sobre o aumento da população e do número de construções no entorno e sobre o aumento do número de 

veículos em circulação na região: 
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 60% afirmaram terem percebido aumento da população e de construções na região; 

 73% afirmaram que houve um aumento no fluxo de pessoas e de veículos na região. 

11.3.2. Percepção dos comerciantes sobre o empreendimento 

Com o intuito de compreender o conhecimento dos participantes sobre a implantação do Reservatório 

Nado I, foi questionado se eles têm conhecimento sobre o conjunto de intervenções que têm como 

objetivo minimizar os alagamentos na região. 

 80% afirmaram não ter conhecimento sobre o conjunto de obras. 

 53% afirmaram não ter conhecimento sobre a implantação do Reservatório Nado I. 

 80% acredita que o conjunto de obras irá minimizar os alagamentos e enchentes na região. 

Ainda no sentindo de compreensão da relação dos estabelecimentos entrevistados com o 

empreendimento foco do presente estudo, o entrevistado foi questionado se ele acredita que seu 

comércio será beneficiado com a implantação do reservatório. Dessa forma: 

 67% responderam acreditarem que serão beneficiados; 

 20% acreditam que não serão beneficiados; 

 7% foi indiferente; 

 6% não responderam ou não souberam responder. 

Sobre o espaço de vivência a ser implantado após a conclusão das obras do reservatório: 

 67% acreditam que o espaço / equipamentos serão bem utilizados e bem aproveitados pela 

população; 

 67% acreditam que o espaço/equipamentos previstos atenderão à demanda da região. 

Sobre a influência da implantação do reservatório na dinâmica imobiliária da região 67% dos 

entrevistados acreditam que o empreendimento será responsável pela valorização das residências e 

comércios do entorno.  

No que tange a questão do aumento no fluxo de veículos e de pessoas na região, a maioria (67%) acredita 

que o empreendimento será responsável por um aumento, considerado pelos entrevistados de 

intensidade moderada. 

Tendo em vista a percepção dos participantes sobre a implantação do Reservatório Nado I e seus 

impactos, foi questionado aos entrevistados quais as características positivas e negativas dessa 

intervenção. É importante ressaltar que 93% dos entrevistados consideram que a estrutura trará 

benefícios para a região. Os impactos serão apresentados nas tabelas a seguir: 

Tabela 14 - Aspectos positivos mencionados pelos comerciantes entrevistados 

ASPECTOS POSITIVOS OCORRÊNCIA ASPECTOS POSITIVOS OCORRÊNCIA 

Diminuição dos alagamentos e 
enchentes 

05 Melhora do comércio 03 

Melhoria no trânsito 02 Melhoria da qualidade de vida 04 
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Tabela 15 - Aspectos negativos mencionados pelos comerciantes entrevistados 

ASPECTOS POSITIVOS OCORRÊNCIA ASPECTOS POSITIVOS OCORRÊNCIA 

Transtornos 01 
Presença de moradores de rua na 

praça 
01 

Ruído 01 Poeira 01 

Impacto de obras 01   

Tendo em vista os impactos comuns existentes em um empreendimento com essa tipologia, foi 

concedido ao participante da presente pesquisa, a oportunidade de sugerirem medidas para minimização 

de tais. Dessa forma, os respondentes sugeriram algumas alternativas, conforme exposto a seguir: 

Tabela 16 - Ações minimizadoras e potencializadoras mencionadas pelos moradores entrevistados 

SUGESTÕES MNIMIZADORAS OCORRÊNCIA SUGESTÕES POTENCIALIZADORAS OCORRÊNCIA 

Observação e regulamentação 01 Implantar estação e ônibus 01 

Implantar viaduto 01 Criar parceria com banco 01 

  Sinalização 01 

  Implantar posto policial 02 

  Implantar viaduto 01 

  Implantar quebra-mola 01 

  Criar um centro esportivo  

Vale ressaltar que ao final da entrevista, os comerciantes poderiam fazer comentários diversos relativos 

ao tema, abordando itens que não foram contemplados no questionário aplicado. Dessa forma, seguem 

na íntegra os depoimentos dos participantes:  

 “Parabenizar a Prefeitura”  

 “Melhoria do trânsito”  
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12. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Apesar de ser considerada uma obra de infraestrutura de pequeno porte, não se descarta a possibilidade 

de geração de impactos que possam interferir nos meios físico, biótico e socioeconômico gerando 

diversas consequências.  

Para um melhor entendimento quanto aos possíveis impactos provenientes das intervenções a serem 

realizadas em relação aos meios citados, estes serão detalhados nos tópicos a seguir, sendo consideradas 

as fases de planejamento, implantação do reservatório e pós obras. 

12.1. IMPACTOS NA FASE DE PLANEJAMENTO 

Serão apresentados e avaliados os impactos ambientais inerentes às atividades relativas à etapa de 

planejamento do reservatório para os meios estudados. 

12.1.1. Expectativas da população acerca da implantação da estrutura 

A geração de expectativas na comunidade é um fato que ocorre de modo sistemático quando da 

divulgação das interferências a serem realizadas na região, como é o caso da implementação do 

reservatório. Este processo tende a adquirir intensidade progressivamente maior à medida que se 

aproxima o momento do licenciamento ambiental e o início efetivo das obras. 

Esta mobilização é positiva, pois além de favorecer a divulgação de informações sobre o reservatório 

para a população da região, permite a inserção de críticas, expectativas, sugestões e reivindicações locais 

na análise de alternativas de projeto por parte do empreendedor. 

Pode-se considerar que os impactos em questão já foram sentidos por parte da população quando do 

desenvolvimento do presente Relatório Ambiental. Durante esta fase, a região onde será implantado o 

Reservatório Nado I, recebeu a visita de equipes técnicas para a realização de levantamento de 

informações, dados e consultas junto aos órgãos públicos para elaboração dos projetos e estudos 

ambientais. Essas ações, dentre outras que as precederam, certamente ocasionaram expectativas, dúvidas 

e apreensões.  

12.1.2. Geração de empregos temporários 

Uma das primeiras atividades identificadas para implantação e operação do reservatório é a contratação 

de técnicos especialistas, já na fase de estudos, quando são desenvolvidas análise de viabilidade do ponto 

de vista técnico, econômico-financeiro e ambiental da obra e projetos técnicos diversos, gerando 

múltiplos postos de trabalho e, consequentemente, dinamizando a economia regional. 
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12.2. IMPACTOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Os maiores índices de impactos irão ocorrer durante a fase de implantação, ocasionando como 

consequência possíveis transtornos para as respectivas áreas de influência. Diante disso, no intuito de 

reconhecer quais impactos poderão acarretar riscos à saúde e bem-estar da população, abaixo serão 

descritos, em tópicos, as principais interferências analisadas.  

12.2.1. Desvio de tráfego 

  
Transtornos para os usuários 

Sabe-se que para a realização das obras na área escolhida será necessária a interdição de algumas vias e 

também a criação de desvios temporários na circulação do trânsito. Tais ações podem gerar diversos 

transtornos para os usuários da Rua Dr. Álvaro Camargos, Rua São Pedro do Avaí e Av. João Samaha, 

como aumento da distância percorrida, elevação do tempo de deslocamento, possibilidade de ocasionar 

desgastes psicológicos, aumento dos gastos com combustíveis e com a manutenção dos veículos, dentre 

outros. 

 
Redução de clientes para os comércios locais 

Diante dos transtornos a serem gerados na região e influenciados pelas possíveis interdições de vias nas 

áreas do entorno, há uma tendência de redução do fluxo de pessoas no local e automaticamente, menor 

procura pelos comércios, que tendem a sofrer uma queda, podendo acarretar prejuízos. 

 
Aumento na emissão de gases poluentes 

Com a possibilidade da intensificação do trânsito em algumas vias, do aumento do trajeto a ser 

percorrido pelos motoristas e do aumento do tempo de acionamento dos motores, tende-se a elevar a 

quantidade de gases poluentes liberados pelos veículos automotores, o que pode contribuir com a 

poluição atmosférica e com o aumento do efeito estufa, causada também pela utilização de veículos e 

equipamentos de grande porte da obra, interferindo na qualidade dor ar. 

 
Intensificação na circulação de veículos em ruas preparadas para baixa circulação 

Nem todas as vias da região são estruturadas para receberem um maior fluxo de veículos, assim, ao se 

utilizarem destas para os possíveis desvios de tráfego da Rua Dr. Álvaro Camargos, Rua São Pedro do 

Avaí e Av. João Samaha, pode-se intensificar consideravelmente o trânsito nestes locais, acarretando 

em congestionamentos, elevando o risco de acidentes e colisões, além de poder gerar danos nas 

estruturas destas ruas e avenidas, devido, principalmente, a sobrecarga do tráfego deslocado. 
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12.2.2. Desterramento para implantação da estrutura 
 

Emissão de material particulado 

As atividades de terraplanagem e escavações tendem a gerar materiais particulados. Além de causar uma 

poluição visual na região, também contribui com a poluição do ar, o que pode aumentar a incidência de 

doenças respiratórias tanto para os operadores, usuários, comerciantes e moradores do local. 

 
Geração de ruídos e vibrações 

Tendo em vista a dinâmica necessária para a implantação da estrutura, os impactos inerentes à geração 

de ruídos podem ser causados pelas atividades de obra civil geradas pelas máquinas e equipamentos 

utilizados como; betoneiras, guinchos, furadeiras, entre outros. Tais equipamentos originam ruídos 

contínuos flutuantes e ruídos de tipo impulsivo.  

É importante mencionar que a obra de implantação do reservatório irá gerar ruídos diversos inerentes 

ao funcionamento dos equipamentos listados a seguir, com suas respectivas faixas de pressão sonora. 

 

Tabela 17 - Fontes geradoras de ruídos e taxas em decibéis para a fase de implantação do empreendimento. 

EQUIPAMENTO NÍVEIS DE RUÍDOS (VARIAÇÃO) 

Compressor 70-114 dB (A) 

Escavadeira 70-108 dB(A) 

Grua 70-110 dB(A) 

Empilhadeira 62-125 dB(A) 

Marreta manual 58-110 dB(A) 

Martelete 70-112 dB(A) 

Caminhão 70-123 dB(A) 

Maçarico 70-118 dB(A) 

Furadeira elétrica portátil 92-101 dB(A) 

Furadeira elétrica portátil de impacto 92-101 dB(A) 

Rompedores elétricos pneumáticos 103-105 dB(A) 

Betoneiras 82-92 dB(A) 

Vibradores 85-95 dB(A) 

Compactadores 91-110 dB(A) 

A área escolhida para implantação do Reservatório Nado I possui proximidade com diversas edificações 

residenciais, o que poderá acarretar incômodos, principalmente para aqueles moradores confrontantes 

ao terreno.  

Com relação aos impactos no meio biótico, apesar da proximidade do Parque Lagoa do Nado com a área 

de intervenção, não se espera que haja um afugentamento da fauna, uma vez que esse está localizado 

em área antropizada, com intensa movimentação urbana, já adaptada aos ruídos inerentes ao local. 
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Geração de resíduos 

A geração de resíduos sólidos durante a fase de implantação do empreendimento abrange os resíduos 

do tipo doméstico originado pelos trabalhadores alocados, além de resíduos da construção civil, 

compreendendo as sobras de madeira, ferragens, papel, papelão, sacos de cimento e argamassa, 

plásticos, entulho mineral (eventuais sobras de materiais), dentre outros. 

Os efeitos decorrentes da geração de resíduos sólidos e de sua disposição inadequada podem promover 

a emanação de odores fétidos, o surgimento de vetores transmissores de patogenias, impactando, 

também, visualmente os locais de sua deposição. 

Outro aspecto importante relativo ao tema que deve ser considerado no presente Relatório Ambiental 

consiste na ocorrência acidental de vazamento de combustíveis fósseis, óleos e graxas de máquinas e 

equipamentos utilizados durante as obras ou, eventualmente, em locais de estocagem de suprimentos e 

insumos sem medidas de contenção, que podem acarretar na percolação de poluentes. 

Para que não ocorram os eventuais impactos decorrentes do acondicionamento ou disposição final 

inadequada dos resíduos sólidos gerados na etapa de implantação do reservatório, os resíduos da 

construção civil deverão ser acondicionados, transportados e destinados adequadamente conforme o tipo 

de material, atendendo a Resolução CONAMA nº 307/2002. 

 

Risco de carreamento de sedimentos para os cursos d’água 

Vinculado ao manuseio de terra, concreto e demais materiais dos processos de terraplanagem e 

construção do reservatório, o risco de carreamento de sedimentos pode ocorrer caso não haja um 

planejamento adequado para as etapas da implantação e caso os operadores não estejam devidamente 

conscientizados para executarem as suas atividades com atenção e seguindo os procedimentos pré-

estipulados. 

12.2.3. Remanejamento de redes  

Serão necessários desvios de algumas redes de esgotamento sanitário, das redes de comunicação e de 

iluminação pública e semafórica. Para esta ação, os fluxos das canalizações poderão ser interrompidos, 

o que poderá à interrupção temporária para moradores e comerciantes locais.  

12.2.4. Geração de efluentes (provenientes dos banheiros químicos) 

Para atender aos trabalhadores no local serão instalados banheiros químicos. Seus efluentes devem ser 

contidos de forma correta até alcançarem a sua destinação. Caso haja vazamentos destes efluentes os 

mesmos podem ocasionar mau cheiro, atrair vetores de doenças, contaminar o solo e a água e gerar 

danos para a saúde de pessoas e animais. 

12.2.5. Saúde e segurança dos trabalhadores 

As atividades de construção civil em algumas situações expõem o trabalhador aos riscos de ocorrência 

de acidentes, tendo em vista, dentre outros aspectos, que o canteiro de obras muitas vezes não é 
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adequadamente planejado, sendo a distribuição de equipamentos e ferramentas em seu espaço 

inadequadas, aumentando a exposição a perigos. 

Desta forma, conforme será posteriormente descrito no presente relatório, o empreendedor, suas 

empreiteiras de obras contratadas para os serviços, ou seus prepostos deverão comunicar a Delegacia 

Regional do Ministério do Trabalho o início das obras bem como deverão seguir as orientações da NR-

18 e toda a normatização pertinente com relação ao tema. 

12.3. IMPACTOS NA FASE DE OPERAÇÃO 

O objetivo primordial que estimulou a proposição das intervenções a serem implementadas é de 

minimizar os impactos negativos em casos de inundações e alagamentos na área foco deste relatório. 

Logo, entende-se que a intenção das obras é de beneficiar a região, proporcionando o máximo possível 

de impactos positivos. 

Assim sendo, no intuito de reconhecer quais impactos a conclusão das intervenções poderão acarretar, 

foram analisadas as situações elencadas a seguir. 

12.3.1. Redução dos danos das estruturas viárias e sinalização 

As enchentes e inundações que vem ocorrendo ao entorno das principais vias da região têm ocasionado 

diversos danos à infraestrutura da região. Esses danos serão minimizados com a operação do reservatório 

que faz parte de um conjunto de obras.  

12.3.2. Redução de gastos com perdas e manutenção do patrimônio público e privado 

A ocorrência de danos ao patrimônio público e privado nas áreas de alagamento faz com que, tanto o 

poder público quanto os comerciantes e residentes, tenham gastos consideráveis com a reparação de 

estragos. Uma das expectativas após a conclusão das obras da estrutura, é de minimizar a possibilidade 

de eventos de cheias e inundações no local, o que também reduzirá as demandas por esses tipos de 

gastos. 

Outro ponto que será intensificado é referente a qualidade das vias e meios de sinalização, que por 

consequência, terão a vida útil ampliada. 

12.3.3. Segurança para os transeuntes 

As inundações que ocorrem no entorno do local das obras, resulta em situações de risco para os 

moradores, comerciantes e população flutuante, sejam por atingimento do nível de água nas edificações, 

veículos e estruturas públicas como pontos e estações de ônibus. 

A função do reservatório será aumentar a capacidade de armazenar os incrementos de vazões de cheias 

provenientes de precipitações intensas, o que acarretará na ampliação da segurança dos transeuntes. 
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12.3.4. Redução de congestionamentos e do tempo em trânsito em dias chuvosos 

Com a implantação do Reservatório Nado I que faz parte de um conjunto de obras de intervenções para 

a minimização dos alagamentos ocasionado na Região de Venda Nova, deduz-se que o trânsito terá uma 

melhor fluidez em dias chuvosos, reduzindo os congestionamentos e por consequência, o tempo de 

deslocamento dos veículos. 

12.3.5. Aumento da atratividade para comércios locais 

Diante da ampliação da segurança e da fluidez do trânsito esperada após a entrega das obras, é possível 

que as pessoas sejam atraídas para utilizarem as vias locais aumentando, inclusive, a demanda por 

comércios na região.  

12.3.6. Valorização da região e melhoria da qualidade de vida 

Com vias de maior qualidade e maior segurança e maior capacidade do sistema de drenagem da região 

para armazenar volumes maiores de águas pluviais evitando as inundações, com um comércio mais 

atrativo e com infraestruturas mais funcionais, a qualidade de vida na região tende a melhorar, o que 

também acarreta em uma valorização do local. 

Além disso, o projeto urbanístico e paisagístico que prevê a implantação de praça, área verde, academia 

a céu aberto, quadra e playground, irá proporcionar espaço de vivência para a população do entorno, 

além de contribuir de forma positiva para o paisagismo da região, proporcionando opções de lazer e 

incentivo a práticas esportivas e de atividade física. 

12.3.7. Melhoria da mobilidade local 

O conjunto de melhorias ocasionado pela entrega do reservatório permitirá que pedestres e ciclistas 

circulem melhor e com mais segurança, uma vez que em situações de condições climáticas 

desfavoráveis, a população é aconselhada a evitar circular na região devido ao risco de alagamento das 

vias, sendo obrigadas a mudarem seus trajetos. Espera-se que com a implantação esses transtornos sejam 

minimizados. 

12.3.8. Redução da taxa de interdição e abandono das moradias e comércios 

Diante das consequências vivenciadas durante os períodos chuvosos na região, diversas casas e 

comércios foram interditados para a segurança de seus usuários. Algumas interdições acontecem de 

forma temporária, mas também há casos de interdições definitivas. O risco de ser retirado de suas 

moradias contribui para o abandono das edificações. 

Com as melhorias previstas pela implementação do reservatório, o número de interdições e de abandono 

das moradias e comércios tende a diminuir. 

http://www.fco.eng.ufmg.br/


 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

85/103 
CNPJ 18.218.909/0001-86 - Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG - Bl 1, Sala 1400 

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 
 

12.3.9. Possibilidade de crescimentos dos empreendimentos da região e geração de 

empregos 

Com a melhoria da infraestrutura da região, espera-se proporcionar maior segurança, visto a atratividade 

de pessoas e a valorização do local, e com isso contribuir com a possibilidade de crescimento dos 

empreendimentos da região, influenciando na oferta de empregos. 
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13. MATRIZ DE IMPACTOS 

A seguir cada impacto anteriormente descrito foi avaliado com base nos critérios de ponderação, 

apresentados e ordenados em matriz, segundo o período de sua ocorrência, sua abrangência e sua 

magnitude, conforme exibido na Tabela 18 a seguir. Para facilitar a identificação dos impactos na tabela 

em questão, após a descrição do mesmo foi inserida uma referência ao item relacionado no relatório, 

onde é procedida a descrição minuciosa e comentários pertinentes com relação ao referido impacto.  

Os critérios de ponderação que embasaram a análise são: 

 Fase de ocorrência: diz respeito ao período em que o impacto deverá ocorrer, se durante a 

etapa de planejamento, durante o período de implantação, ou na fase de operação / utilização da 

estrutura;  

 Reflexo sobre o ambiente: avalia-se se o impacto tem reflexos positivos ou negativos sobre o 

ambiente; 

 Periodicidade: diz respeito à duração do impacto; avalia-se se o mesmo é temporário, 

permanente ou cíclico, ou seja, apresenta uma recorrência em períodos definidos; 

 Tempo de Ocorrência: diz respeito ao momento em que o impacto ocorre, tendo como 

referência o início da fase a que ele se refere - planejamento, execução / implantação ou 

operação / utilização; pode assim ser um impacto de curto prazo, quer dizer, com início imediato 

após a ação que o causou, de médio ou longo prazo, ou seja, apresentando um intervalo de tempo 

médio ou longo entre a ação e a ocorrência do mesmo. Neste caso considerou-se os impactos 

relacionados à fase de operação apenas; 

 Reversibilidade: refere-se à possibilidade de reversão ou não do impacto, mediante a adoção 

de medidas ou conclusão de etapas; 

 Abrangência Espacial: avalia-se neste caso se o impacto é local, isto é, se é restrito à área de 

influência direta. Caso o referido impacto tenha abrangência maior, podendo impactar 

determinada região, será denominado regional ou ainda será denominado estratégico, se tem tal 

caráter por impactar uma grande área do município de Belo Horizonte e outros vizinhos; 

 Magnitude Relativa: refere-se à intensidade do impacto, ou seja, à sua capacidade de alterar o 

ambiente, podendo ser classificada como alta, média, ou baixa magnitude, de acordo com o grau 

de comprometimento da qualidade ambiental que o impacto impõe.
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Tabela 18 - Matriz de impactos e medidas 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 

Descrição das medidas 
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Geração de expectativa da população    x x x x   x   x   x  x   x   Implementar ações de comunicação social 

Transtorno para os usuários   x  x  x  x     x  x x    x  - Planejar alterações a serem realizadas no trânsito local, 
considerando os desvios menos impactantes ao trajeto dos 
usuários e garantir a fluidez no trânsito conforme orientações e 
aprovação da BHTRANS; 

- Considerar os comércios locais evitando o comprometimento dos 
acessos aos estabelecimentos implementando sinalização 
adequada; 

- Considerar os menores trajetos para que assim, acarrete o menor 
tempo possível de deslocamento evitando que os motores dos 
veículos estejam acionados por um maior tempo causando um 
aumento na geração de gases poluentes; 

- Implantar sinalização adequada, informando previamente à 
população os desvios a serem implantados durante a execução 
das obras, evitando a circulação excessiva de veículos em vias 
despreparadas, além de alertar aos pedestres os ricos de 
circulação próxima a obra. 

Redução de clientes nos comércios 
locais 

  x  x  x  x     x  x x    x  

Aumento na emissão de gases 
poluentes 

x x x  x  x  x     x x  x   x   

Intensificação na circulação de 
veículos em ruas preparadas para 
baixa circulação 

x    x  x  x     x x  x     x 

Emissão de material particulado x x x  x  x  x     x x  x    x  

- Realizar a umectação das vias para evitar haja dispersão no 
entorno; 

- Promover a limpeza adequada dos locais passíveis de deposição 
de particulados, bem como das rodas dos veículos que circularam 
o canteiro de obras; 

- Garantir o transporte adequado dos resíduos gerados pelas 
atividades de escavações. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 

Descrição das medidas 
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Geração de ruídos e vibrações 

 
 x x  x  x  x     x x  x    x  

- Atender ao estabelecido pela NBR 10.151:2000 no que tange aos 
níveis máximos permitidos e demais aspectos; 

- Realizar medições de ruídos; 

- Estar em conformidade com a Lei Municipal 9.505/2008 - adoção 
de medidas para minimizar a emissão de ruídos durante a 
execução da obra quanto aos níveis permitidos por faixa de 
horário; 

- As atividades das obras acontecerão nos horários permitidos pela 
legislação e, caso seja necessário realizar alguma atividade em 
algum período especial, deverá ser previamente solicitado 
autorização junto aos órgãos pertinentes; 

- Promover devidas manutenções dos equipamentos; 

- Exigir e fiscalizar a utilização de EPI’s por parte dos trabalhadores 
conforme estabelecida pela NR-6 e atender as premissas da NR-
15 no que concerne aos níveis e limites de tolerância a exposição 
as fontes de ruídos. 

Impactos na infraestrutura urbana 

 
x  x  x  x   x x    x  x   x   

- Orientar os colaborados quanto as formas adequadas e seguras 
de circulação dos veículos de grande porte para evitar colisões 
com os equipamentos urbanos; 

- Verificar previamente a resistência dos acessos para a circulação 
contínua dos veículos pesados; 

- Providenciar medidas de reparos em caso de eventuais danos 
causados. 

Geração de resíduos 

 
x x x  x  x  x     x x   x   x  

- Sugere-se a elaboração e implementação de um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil conforme 
estabelecido na Resolução CONAMA nº 307/2002, com o intuito 
de estabelecer diretrizes mínimas para a correta destinação dos 
resíduos, e em atendimento à Lei Municipal n.º 10.522/2012 - 
gerenciamento de resíduos da construção civil no município de 
Belo Horizonte; à Deliberação Normativa do COPAM nº 232/2019 
- controle de movimentação e destinação de resíduos sólidos e 
rejeitos;  

- Implantar coleta seletiva na área de vivência do canteiro de obras; 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 

Descrição das medidas 
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Geração de resíduos 

 
x x x  x  x  x     x x   x   x  

- Orientar e conscientizar os colaborados quanto as formas 
adequadas de descarte dos resíduos comuns e da construção civil. 

Riscos de carreamento de sedimentos 
para os cursos d’água 

x x x  x  x  x     x x   x   x  

- Elaborar medidas de contenção dos sólidos a serem retirados na 
atividade de aterramento;  

- Planejar as viagens dos caminhões responsáveis pelo transporte 
dos materiais oriundos das atividades de escavações conforme a 
sua retirada; 

- Utilizar maquinários e caminhões adequados para a escavação e 
transporte; 

- Destinar de forma ambientalmente adequada o material 
escavado. 

Remanejamento das redes de 
esgotamento sanitário, energia e 
telecomunicação 

x x x  x  x  x   x   x  x    x  

- Planejar previamente junto as concessionárias para que as 
modificações sejam realizadas causando o menor impacto à 
população afetada; 

- Informar a população com antecedência em caso de interrupção 
no fornecimento dos serviços mencionados. 

Geração de efluentes dos banheiros 
químicos 

x x x  x  x  x     x x  x    x  

- Garantir as boas condições dos banheiros químicos alocados, 
com os devidos equipamentos necessários para conter efluentes 
e que estejam livres de vazamentos; 

- Instalar os banheiros em local devidamente impermeabilizado; 

- Realizar vistorias dos equipamentos e sempre que necessário 
promover as devidas manutenções 

- Destinar os efluentes de forma ambientalmente adequada; 

- Realizar a limpeza dos banheiros, esvaziando os 
compartimentos de efluentes com a devida frequência. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 

Descrição das medidas 
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Saúde e segurança do trabalhador   x  x  x  x     x x  x    x  

O empreendedor, suas empreiteiras de obras contratadas para os 
serviços ou seus prepostos deverão comunicar a Delegacia 
Regional do Ministério do Trabalho o início das obras bem como 
deverão seguir as orientações da NR-18 e toda a normatização 
pertinente com relação ao tema. Acessoriamente deverão ser 
desenvolvidos e estar sempre em dia o PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário), o PCMAT (Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção) e o 
PCMSO (Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional) além 
de, quando necessário, dar todas as providencias para a 
instituição da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes). 

Diminuição dos danos nas estruturas 
viárias e sinalização 

  x x    x  x    x  x   x  x  

Manter o acompanhamento e buscar continuamente medidas 
para intensificar o impacto 

 

Redução de gastos com perdas e 
manutenções do patrimônio público e 
privado 

  x x    x  x    x  x   x  x  

Segurança para os transeuntes   x x    x  x    x  x   x   x 

Menor alteração do tempo de 
deslocamento durante eventos 
chuvosos 

  x x    x  x    x  x  x   x  

Manter o acompanhamento e buscar continuamente medidas 
para intensificar o impacto 

Minimização de congestionamentos 
das antigas vias de desvios 

  x x    x  x   x   x  x  x   

Aumento da atratividade para os 
comércios locais 

  x x    x  x    x  x  x   x  

Valorização da região   x x    x   x   x x   x   x  

Aumento da qualidade de vida para os 
moradores e comerciantes 

  x x    x  x    x  x   x   x 

Melhoria na mobilidade local   x x    x  x    x  x   x  x  
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 

Descrição das medidas 
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Redução da taxa de interdição e 
abandono das moradias e comércios 

  x x    x  x    x  x  x  x   

Manter o acompanhamento e buscar continuamente medidas 
para intensificar o impacto 

Melhorias para as vias de circulação   x x    x  x   x   x  x   x  

Possibilidade de crescimento dos 
empreendimentos  

  x x    x  x    x  x  x   x  

Geração de empregos   x x    x  x    x  x  x   x  

Risco de descarte e acúmulo de 
resíduos na área de convívio do 
reservatório 

x x x  x   x  x  x    x x    x  

- Promover campanhas de conscientização e educação ambiental 
com o objetivo de alertar sobre a importância do adequado 
descarte de resíduos; 

- Divulgação dos pontos de coleta de resíduos sólidos recicláveis; 

- Fiscalizar e realizar a limpeza da estrutura periodicamente. 

Risco de uso indevido dos 
equipamentos públicos 

x  x  x   x  x  x    x x    x  

- Fixação das placas alertando à população sobre o uso correto 
das áreas; 

- Realizar a manutenção adequada para garantir a conservação 
dos equipamentos; 

- Realizar práticas de educação ambiental com os frequentadores 
do espaço. 
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14. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

O presente capítulo do Relatório Ambiental apresenta a proposição de medidas e ações de minimização 

dos impactos ambientais prognosticados considerados negativos ou a potencialização daqueles 

considerados positivos, para as fases de planejamento, implantação e operação do Reservatório Nado I. 

Neste sentido, as propostas constantes no presente item, visam tornar os impactos prováveis assimiláveis 

pelo meio ambiente e socialmente aceitáveis, vistas as características locacionais do empreendimento. 

Serão a seguir apresentadas as medidas para cada grupo de impactos avaliados anteriormente associados 

aos diversos aspectos ambientais das fases de planejamento, implantação, bem como para operação do 

empreendimento. 

14.1. ETAPA DE PLANEJAMENTO 

14.1.1. Executar ações de comunicação social 

O surgimento de expectativas e a mobilização das organizações políticas sociais de uma determinada 

comunidade é um fato que ocorre de modo sistemático quando ocorre a divulgação da obra e de seus 

detalhes, principalmente com relação aos moradores da AID.  

Estas expectativas dos moradores vizinhos têm seu foco, sobretudo, em questões tais como: incômodos 

que possam ser gerados durante as obras, geração de tráfego nas fases de implantação e operação, maior 

demanda da oferta de infraestrutura e serviços, além da valorização imobiliária. 

Como medida fundamental que antecede e permeia a fase de implantação, deverão ser desenvolvidas 

ações de comunicação social, de forma a aumentar o canal de interação entre o empreendedor, a 

população da AID e trabalhadores envolvidos nas obras de implantação do loteamento. Os objetivos e 

métodos desse plano foram tratados de forma mais detalhada no item 14 do presente Relatório 

Ambiental. 

14.2. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO 

14.2.1. Medidas para redução no impacto no desvio de trânsito 

Tendo em vista os transtornos que a alteração na circulação de veículos e pessoas levantados e avaliados 

no presente Relatório Ambiental, entende-se ser importante a implementação de algumas medidas: 

 Elaborar um planejamento das alterações a serem realizadas no trânsito local, considerando os 

desvios que serão menos impactantes ao trajeto dos usuários e que garantam a fluidez no 
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trânsito, mediante orientações e aprovação da BHTrans, que estará atuando e monitorando as 

interferências a serem realizadas; 

 Considerar para essa análise os comércios locais, evitando o comprometimento dos acessos aos 

estabelecimentos porventura afetados, implementando a sinalização adequada; 

 Considerar os menores trajetos para que assim, acarrete o menor tempo possível de 

deslocamento evitando que os motores dos veículos estejam acionados por um maior tempo 

para evitar um aumento na geração de gases poluentes; 

 Implantar sinalização adequada, informando previamente à população sobre os desvios a serem 

implantados durante a realização das obras, assim, evitará a circulação excessiva de veículos 

em vias despreparadas para receber intenso tráfego de veículos, além de alertar aos pedestres 

sobre os riscos de circulação próximo a obra.    

14.2.2. Medidas de incômodos referentes ao desterramento para implantação do reservatório 

As medidas de controle e minimização de incômodos provenientes das ações previstas para as atividades 

de escavação, operação de veículos pesados, carga e descarga de materiais que poderão ocasionar 

emissão de material particulado, geração de ruídos e vibrações, impactos na infraestrutura urbana, 

geração de resíduos além dos riscos de carreamento de sedimentos para o curso d’água. A seguir serão 

apresentadas algumas formas de evitar e reduzir os impactos causados. 

Emissão de material particulado 

 Realizar a umectação das vias para evitar qu haja dispersão no entorno; 

 Promover a limpeza adequada dos locais passíveis de deposição de particulados, bem como das 

rodas dos veículos que circularam o canteiro de obras; 

 Garantir o transporte adequado dos resíduos gerados pelas atividades de escavações. 

Geração de ruídos e vibrações 

 Atender ao estabelecido pela Norma Técnica NBR 10.151:2019 no que tange aos níveis 

máximos permitidos e demais aspectos; 

 A emissão de ruídos deverá estar em conformidade com a Lei Municipal 9.505/2008 - adoção 

de medidas para minimizar a emissão de ruídos durante a execução da obra quanto aos níveis 

permitidos por faixa de horário; 

 As atividades das obras acontecerão nos horários permitidos pela legislação e, caso seja 

necessário realizar alguma atividade em algum período especial, deverá ser previamente 

solicitada a autorização junto aos órgãos pertinentes;  

 Realizar medições de ruídos; 

 Promover as devidas manutenções dos equipamentos; 
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 Exigir e fiscalizar a utilização de EPI’s por parte dos trabalhadores conforme estabelecida pela 

NR-6 e atender as premissas da NR-15 no que concerne aos níveis e limites de tolerância a 

exposição a fontes de ruídos. 

Impactos na infraestrutura 

 Orientar os colaboradores quanto as formas adequadas e seguras de circulação dos veículos e 

equipamentos de grande porte para evitar colisões com os equipamentos urbanos; 

 Verificar previamente a resistência dos acessos para a circulação contínua dos veículos 

pesados; 

 Providenciar medidas de reparos em caso de eventuais danos causados. 

Geração de resíduos 

 Sugere-se a elaboração e implementação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 307/2002, com o intuito 

de estabelecer diretrizes mínimas para a correta destinação dos resíduos, e em atendimento à 

Lei Municipal n.º 10.522/2012 - gerenciamento de resíduos da construção civil no Município 

de Belo Horizonte; à Deliberação Normativa do COPAM nº 232/2019 - controle de 

movimentação e destinação de resíduos sólidos e rejeitos no estado de Minas Gerais 

 Implantar coleta seletiva na área de vivência do canteiro de obras; 

 Orientar e conscientizar os colaborados quanto as formas adequadas de descarte dos resíduos 

comuns e da construção civil. 

Risco de carreamento de sedimentos para os cursos d’água 

 Elaborar medidas de contenção dos sólidos a serem retirados na atividade de aterramento; 

 Planejar as viagens dos caminhões responsáveis pelo transporte dos materiais oriundos das 

atividades de escavações conforme a sua retirada; 

 Utilizar maquinários e caminhões adequados para a escavação e transporte; 

 Destinar de forma ambientalmente adequada o material escavado. 

14.2.3. Minimização das interferências referentes às modificações nas redes a serem 

remanejadas 

Deverão ser implantadas as seguintes medidas de controle e minimização das interferências durante às 

modificações nas redes de esgotamento sanitário, no abastecimento de água e de comunicação: 

 Planejar previamente junto as concessionárias para que as modificações sejam realizadas 

tendo como premissa causar o menor impacto possível à população afetada; 

 Informar à população com antecedência em caso de interrupção no fornecimento dos serviços 

mencionados. 
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14.2.4. Medidas de controle para geração de efluentes 

No caso da obra em estudo, a geração de efluentes será proveniente da instalação e utilização de 

banheiros químicos. Para minimizar os impactos que possam ser gerados, é proposto: 

 Garantir as boas condições dos banheiros químicos alocados, com os devidos equipamentos 

necessários para conter efluentes e que estejam livres de vazamentos; 

 Instalar os banheiros em local devidamente impermeabilizado; 

 Realizar vistorias dos equipamentos e sempre que necessário promover as devidas 

manutenções 

 Destinar os efluentes de forma ambientalmente adequada; 

 Realizar a limpeza dos banheiros, esvaziando os compartimentos de efluentes com a devida 

frequência.  

14.2.5. Implementação de medidas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador 

O empreendedor, suas empreiteiras de obras contratadas para os serviços ou seus prepostos deverão 

comunicar a Delegacia Regional do Ministério do Trabalho o início das obras bem como deverão seguir 

as orientações da NR-18 e toda a normatização pertinente com relação ao tema. Acessoriamente, deverão 

ser desenvolvidos e estar sempre em dia o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), o PCMAT 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção) e o PCMSO (Programa Controle 

Médico de Saúde Ocupacional) além de, quando necessário, dar todas as providencias para a instituição 

da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

14.2.6. Ações de comunicação social 

Para a realização das obras de implantação do Reservatório Nado I deverão ser executadas ações de 

comunicação social objetivando informar a população e os usuários do entorno, sobre as intervenções 

propostas para a região, sua abrangência e seu cronograma. 

O presente relatório apresentou a pesquisa de percepção realizada com os moradores e comerciantes da 

Área de Influência Direta - AID, definida para esse relatório, que incialmente, informou a proposta de 

intervenção para uma parcela da população e ouviu as diversas opiniões.   

A apresentação do projeto e a disponibilização de informações acerca dos objetivos propostos e os 

benefícios que impactarão a região deverá ser demonstrada de forma clara e objetiva, garantindo que a 

população tenha o conhecimento prévio quanto à intervenção que será realizada. É importante 

estabelecer um bom relacionamento com a vizinhança da obra, considerando o cronograma e os 

impactos ocasionados no dia-a-dia dos moradores, comerciantes e usuários do entorno. 

A execução dessas ações deverá ser planejada conforme as etapas de projeto e de obra, com o intuito de 

concentrar as ações e a mobilização de forma assertiva paralelamente a evolução das atividades 

previstas. 

O intuito das ações de comunicação social é estabelecer vínculos diretos e efetivos entre a população da 
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área afetada e os responsáveis pela obra, com a premissa de antecipar às necessidades de informações, 

em especial aquelas relativas à adequada compreensão da intervenção e suas etapas de execução, além 

de estimular a participação das populações do entorno, induzir a divulgação das características do 

Reservatório Nado I, das medidas mitigadoras adotadas e dos resultados positivos esperados com a sua 

implantação. 

Os veículos de comunicação oficiais da Prefeitura serão utilizados como instrumentos de comunicação 

com a vizinhança, além disso as lideranças locais formais e informais serão identificadas e, em virtude 

do cenário atual causado pela Pandemia da COVID-19, prevê-se a realização de reuniões onlines ou 

lives por meio do Youtube, Instagram, entre outros, envolvendo também a população.  

As propostas apresentadas somam-se as ferramentas de comunicação atualmente utilizadas pela 

BHTrans, como por exemplo o Jornal do Ônibus, que é um veículo de comunicação voltado aos usuários 

do transporte coletivo de Belo Horizonte. Afixado dentro de todos os ônibus da capital, o jornal divulga 

somente mensagens de interesse público, sem cunho político ou comercial, conforme portaria nº 

017/1994 da BHTrans. Para alcançar o público pretendido e fazer com que a informação chegue a 

população que será afetada pelas obras, sugere-se a fixação do jornal nas linhas do MOVE que circulam 

na região  

A população poderá utilizar o atendimento da PBH pelo número 156 além da ouvidoria que pode ser 

acessada pelo site, para registrar as demandas referentes às obras. 

É importante ressaltar que o local onde será implantando o Reservatório Nado I está inserido em área 

urbanizada, fazendo divisa com edificações residenciais, portanto, recomenda-se que todos esses 

moradores sejam devidamente e previamente informados sobre as atividades previstas, bem como o 

cronograma de execução, dias e horários de trabalho. A população confrontante ao terreno da obra 

deverá ter conhecimento sobre o canal de comunicação direto com a Prefeitura de Belo Horizonte ou 

com o responsável pelas ações implantação do reservatório. 

A supervisão da obra deverá trabalhar em conjunto com as concessionárias de serviços públicos, 

procurando solucionar com antecedência as interferências existentes e planejar as adequações 

necessárias. Caso essa interferência afete o fornecimento de algum serviço essencial à população, esse 

fato deverá ser divulgado de modo a minimizar qualquer transtorno ao seu cotidiano. 

As medidas previstas para a comunicação e a mobilização social têm papel preventivo e corretivo, 

devendo ser implantada ainda em fase de elaboração do projeto e permanecer ativa durante a execução 

da obra, até o início da operação do reservatório. 

A convivência entre comunidade e execução de obra no mesmo espaço é um desafio a ser enfrentado, 

onde os canais de comunicação entre as entidades envolvidas devem estar sempre abertos, e os 

responsáveis pela obra, sempre preparados para agir prontamente, garantindo o sucesso dessa 

ferramenta. 

A seguir serão descritas e detalhadas as ações de comunicação social e as respectivas etapas em que 

serão executadas: 
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Tabela 19 - Ações de comunicação social 

ATIVIDADE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Desvio de trânsito 
Deverá ser fixado, previamente, faixas e demais sinalizações informando sobre os desvios, 
data de início e fim 

Terraplanagem 

A população deverá ser informada sobre quando irá acontecer as atividades de 
terraplanagem e serem informadas sobre os impactos com relação à emissão de material 
particulado e sobre a geração de ruídos e vibrações, informando que será realizada todas 
as medidas de minimização dos incômodos 

Remanejamento das redes Divulgar para a população sobre a interrupção dos serviços 

 

14.3. ETAPA DE OPERAÇÃO 

A seguir, serão descritas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias para a redução dos impactos 

negativos referentes a operação do reservatório, considerando o funcionamento da área de convívio a 

ser implantada. 

14.3.1. Risco de acúmulo de resíduos na área de convívio que será implantada  

Para evitar que a população descarte resíduos na praça de maneira inadequada, serão implantadas 

lixeiras para coleta seletiva. Para o bom uso e conservação do espaço, propõe-se as seguintes medidas: 

 Promover campanhas de conscientização e educação ambiental com o objetivo de alertar sobre 

a importância do adequado descarte de resíduos; 

 Divulgação dos pontos de coleta de resíduos sólidos recicláveis; 

 Fiscalizar e realizar a limpeza do local periodicamente. 

14.3.2. Risco de uso indevido dos equipamentos públicos  

As praças, áreas verdes e os equipamentos a serem implantados no Reservatório Nado I têm como 

objetivo promover uma melhoria na qualidade de vida da população, propondo um espaço de convívio 

para os moradores do entorno. Para garantir a boa utilização dessa infraestrutura e um bom estado de 

conservação, sugere-se: 

 Fixação de placas alertando à população sobre o uso correto das áreas; 

 Realizar a manutenção adequada para garantir a conservação dos equipamentos; 

 Realizar práticas de educação ambiental com os frequentadores do espaço. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata-se do Relatório Ambiental, desenvolvido para compor o processo de 

Licenciamento Ambiental do Reservatório Vilarinho II, a ser implantado na Av. Vilarinho nº 2.733, 

interseção com a Rua Valter Campolina Diniz, no Bairro Venda Nova, Município de Belo Horizonte.  

O relatório foi elaborado visando atender ao item 07, subitem 01, da OLEI Nº 1813A-2019, que solicita 

a apresentação de documentos e projetos conforme o Termo de Referência para Licenciamento de Obras 

de Infraestruturas de Pequeno Porte, registrado no Anexo II da Deliberação Normativa n° 58/2007 do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM da Prefeitura de Belo Horizonte.  

Para o desenvolvimento foi utilizado como base levantamentos bibliográficos, levantamentos de campo 

e análises técnicas extraídas dos projetos da intervenção. Também integra o relatório, uma pesquisa de 

percepção ambiental realizada nas áreas de influência da obra. No decorrer da elaboração, manteve-se 

como objetivo principal a compilação dos aspectos ambientais relacionados à obra, no que tange ao 

atendimento às leis e normas ambientais vigentes para a execução do projeto proposto. 

No mais, a equipe técnica responsável pelo presente documento coloca-se desde já à inteira disposição 

dos órgãos fiscalizadores para quaisquer esclarecimentos porventura necessários. 
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2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, durante os períodos chuvosos, algumas áreas do Município de Belo Horizonte têm 

chamado atenção devido às ocorrências contínuas de alagamentos e inundações em pontos urbanos, 

abrangendo inclusive, importantes vias públicas. 

Os eventos que vêm acontecendo na cidade, além de prejudicar as estruturas urbanas, têm colocado os 

moradores e usuários dos locais em situações de risco, tal fato tem dado o alerta para os órgãos 

administrativos e de segurança pública buscarem juntos soluções para a causa.   

O presente relatório irá tratar sobre a implantação do Reservatório Vilarinho II, que faz parte de um 

conjunto de intervenções propostas pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, que prevê a readequação do sistema de macrodrenagem e 

mitigação das enchentes da Bacia Hidrográfica do Córrego Vilarinho de forma que as capacidades 

hidráulicas das estruturas existentes e projetadas sejam suficientes para conduzir incrementos de vazões 

de cheias decorrentes de uma precipitação com recorrência de TR = 10 anos. Cabe ressaltar que essas 

são soluções iniciais que fazem parte da primeira fase de intervenções e que posteriormente estão 

previstas outras fases para aumento gradativo do tempo de retorno. 

As obras de implantação do Reservatório Vilarinho II serão realizadas nas proximidades do cruzamento 

da Av. Vilarinho e Rua Valter Campolina Diniz, em parte de uma área que atualmente estão localizados 

um pátio de veículos e o fundo de um imóvel com características residenciais. Para melhor 

entendimento, a Figura 01 demonstra o mapa com a localização da área de intervenção.  
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Figura 01 - Localização da intervenção
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3. JUSTIFICATIVA 

Durante o período chuvoso, tem se tornado cada vez mais frequente situações de alagamento na região 

de Venda Nova, essa situação ocorre devido ao volume de águas pluviais, que em eventos críticos 

ocasionam colapso na drenagem da região. 

As principais causas e gargalos observados na macrodrenagem são em decorrência das elevadas vazões 

de pico durante os eventos chuvosos, que vêm superando a capacidade de condução dos canais e galerias 

existentes, que não atendem mais as vazões geradas pela bacia. Além disso, é importante ressaltar que, 

em função da ocupação urbana desordenada, problemas causados pela impermeabilização do solo, a 

formação de ilhas de calor e o fenômeno das mudanças climáticas, as situações extremas de chuvas 

intensas se tornam cada vez mais frequentes, e por consequência, causam volumes acima da capacidade 

de absorção desses sistemas de drenagem. 

As obras de mitigação das inundações recorrentes dos córregos Vilarinho, Nado e Isidoro visam 

aumentar a capacidade de volumes dos reservatórios existentes, ajustando seus sistemas de controle de 

vazões e implantar novos reservatórios que estejam em locais estratégicos, elevando a eficiência 

hidráulica das estruturas de controle de cheias. 

Para avaliação do funcionamento das estruturas hidráulicas existentes, que fazem parte das bacias dos 

córregos Vilarinho e Nado e do Ribeirão Isidoro, foram consideradas as informações apresentadas 

detalhadamente no documento “Estudos de Alternativas para Mitigação dos Eventos de Inundação nas 

Bacias dos Córregos do Nado e Vilarinho. Emissão Inicial. Belo Horizonte, agosto de 2019”.  

No citado estudo, foi escolhida a “Alternativa 02”, aquela vista como mais vantajosa do ponto de vista 

econômico e ambiental, uma vez que ela como um todo, preza a não transferência de vazões de cheia 

para a jusante na região do desemboque do Córrego Vilarinho no Ribeirão Isidoro. O Reservatório 

Vilarinho II faz parte das intervenções propostas pelas obras de mitigação das inundações recorrentes 

dos córregos Vilarinho, Nado e Isidoro, incluídas na “Etapa 1 - Período de Retorno TR = 10 anos”. 

O reservatório terá como principal função desviar a água da galeria do Vilarinho durante as vazões de 

pico excessivas, para posteriormente realizar a devolução de forma lenta e gradual para a galeria de 

macrodrenagem do Córrego do Vilarinho, atenuando o pico dos hidrogramas e redistribuindo as vazões 

ao longo do tempo.  

A implantação do reservatório é de suma importância para a mitigação das inundações recorrentes que 

ocorrem na Avenida, no entanto, cabe mencionar que a estrutura sozinha não vai solucionar o problema 

da bacia como um todo, sua construção faz parte que de um conjunto de intervenções propostas para a 

readequação do sistema de macrodrenagem e mitigação das enchentes das bacias hidrográficas dos 

córregos Vilarinho e Nado, para que mesmo em situações de eventos chuvosos com TR=10 anos, as 
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vazões máximas no interior das galerias e canais existentes não supere sua capacidade hidráulica.  

Acredita-se que com a implantação das intervenções propostas pelas obras de mitigação das inundações 

recorrentes dos córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro, os aspectos sanitários e de insalubridade 

local sofrerão uma melhora expressiva, contribuindo para a redução dos impactos negativos ocasionados 

por eventos críticos de chuvas intensas e promovendo uma melhoria da qualidade de vida dos moradores 

e usuários do entorno durante o período chuvoso. 

Após a conclusão da obra, a área terá ainda uma importante função social, com a implantação no espaço 

do projeto urbanístico e paisagístico que prevê uma praça, área verde, quadra poliesportiva e academia 

a céu aberto, disponível para uso da população, promovendo um espaço público de convívio para o 

entorno.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

A região onde deverá ser construído o Reservatório Vilarinho II localiza-se nas proximidades do 

cruzamento da Avenida Vilarinho com a Rua Valter Campolina Diniz, Venda Nova, Belo Horizonte – 

Minas Gerais. 

A galeria de macrodrenagem do Córrego Vilarinho neste ponto, apresenta seção hidráulica com as 

dimensões 7,00 x 2,50 m, com pilar interno de 0,40 m, conforme imagem retirada do cadastro da Galeria 

de Macrodrenagem do Córrego Vilarinho a seguir. 

 

 

Figura 02 - Dimensões da Galeria de Macrodrenagem 
Existente no Córrego do Vilarinho nas proximidades do 
Reservatório Vilarinho II. 

 

Através de análise das informações do cadastro da galeria de macrodrenagem existente, foi avaliada a 

capacidade de vazão como sendo 60 m³/s.  Com base nesta capacidade hidráulica foi possível confirmar 

que atualmente, o trecho imediatamente a jusante do reservatório, apresenta déficits de capacidade de 

escoamento relevantes. A Figura 03 indica a localização do Reservatório Vilarinho II com relação ao 

Reservatório Vilarinho I, estrutura que faz parte do conjunto de obras de intervenções da bacia. 
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Figura 03 - Localização do Reservatório Vilarinho II com relação ao Reservatório Vilarinho I 

Considerando as informações disponibilizadas pela SUDECAP dos levantamentos cadastrais das 

galerias e canais de macrodrenagem existentes, e a partir de uma análise geral das medidas de mitigação 

propostas para as inundações recorrentes no Córrego Vilarinho, foram estabelecidas três etapas de 

implantação das medidas, atendendo as precipitações críticas associadas aos períodos de retorno de TR's 

de 10, 25 e 50 anos.  

Para atender as condições de capacidade das galerias de macrodrenagem no Córrego Vilarinho, foi 

projetado um reservatório profundo trabalhando com sistema de bombeamento, uma área de inundação 

e detenção de cheias no interior do Parque Municipal Lagoa do Nado e a adequação da bacia de detenção 

existentes da Várzea da Palma 01 e 02. 

O Reservatório Vilarinho II, que é do tipo off-line, tem como objetivo funcionar como uma estrutura de 

controle de cheias, armazenando parte da vazão de pico excessiva para depois retornar de forma lenta e 

gradual, por meio de um sistema de bombeamento, para a galeria de macrodrenagem do Córrego 

Vilarinho. Para a definição da estrutura e seu dimensionamento, foram elaborados estudos hidrológicos 

e modelagens hidráulicas, apresentadas no ANEXO II. 

O Reservatório Vilarinho II será composto por 03 poços semi-circulares com 40 metros de diâmetro 

cada, profundidade final de 34 metros abaixo do nível do terreno e capacidade volumétrica de 

aproximadamente 105.700 m³. 

A interface entre estes poços, face secante, será provida de vigas estroncas em concreto armado, 

distribuídas em toda a altura do reservatório de forma a manter a estabilidade das paredes que 

conformam a estrutura e com espaçamentos tais que permitam a conexão hidráulica entre os poços. 

A Figura 04 a seguir representa a perspectiva do projeto estrutural proposto para a construção do 

Reservatório Vilarinho II. 
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Figura 04 - Perspectiva do projeto estrutural 

As contenções que irão compor o reservatório serão executadas como paredes diafragmas estabilizadas 

com vigas de coroamento, anéis de travamento e estroncas. Esta execução se processa no sentido da 

superfície ao fundo, ao avançar destas paredes, à medida que o reservatório adentrar em camada de rocha 

com adequado suporte, as contenções passarão ser executadas com concreto projetado em superfície 

rochosa escavada até se alcançar a profundidade das lajes de fundo, também executadas em concreto 

armado. 

No topo dessas paredes será executada a viga de coroamento, responsável pela solidarização das lamelas 

e pelo apoio das vigas de cobertura. O reservatório terá estrutura de cobertura formada por vigas e lajes 

premoldadas e os pilares para a sustentação da cobertura serão apoiados em sapatas junto à laje de fundo, 

executadas após a escavação. Nesta laje de cobertura serão previstas aberturas para ventilação interna 

dos poços e acessos para manutenção. 

Complementa a obra, a execução das estruturas das galerias de entrada e saída, bem como a implantação 

de máscara em concreto armado no interior da galeria de macrodrenagem do Córrego Vilarinho. A 

máscara terá função de controlar e direcionar as vazões excedentes para o interior da galeria de entrada. 

A galeria de entrada será constituída por uma soleira junto à galeria existente, com 20 metros de 

comprimento e uma galeria que irá conduzir o escoamento para uma abertura na parede do reservatório, 

onde haverá o lançamento em seu interior. O lançamento ocorre direcionado a uma área no fundo do 
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reservatório, delimitada por um muro de 1,50 m de altura, formando um colchão de água no início do 

enchimento, que funcionará como uma bacia de dissipação de energia. A galeria de saída será constituída 

de uma caixa de descarga da água bombeada e canal em seção fechada para interligação à galeria de do 

Córrego Vilarinho, de onde a água fora desviada anteriormente. 

Após a passagem das cheias, o retorno dessa água para o canal de macrodrenagem será realizado pelo 

sistema de bombeamento, composto por 04 bombas submersas, com vazão de 500 L/s cada (além de 

uma bomba de limpeza do reservatório), que será responsável por direcionar o escoamento de 99.400 

m³. O restante desse volume de água captado será esvaziado por gravidade. A instalação e manutenção 

destas bombas será viabilizada com a instalação de talha elétrica para seu içamento e estrutura metálica 

para fixação de trilho que permita o deslocamento para carga e descarga dos equipamentos. 

Toda a operação das bombas e sensores do reservatório serão instalados em edificação denominada de 

“Casa de Comando”, a ser implantada nas adjacências do reservatório com o intuito de abrigar painéis 

elétricos e de controle, transformadores, bem como instalações para uso dos operadores tais como 

cozinha, banheiro e guarita. 

A Figura 05 e a Figura 06, página 18, irão apresentar o detalhamento da geometria do reservatório. 

Para a implantação do reservatório e conforme solicitado na OLEI nº 1813A-2019 (Item 01, Subitem 

1.5) será necessário obter outorga junto ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM para o 

rebaixamento de nível de água de forma temporária, para a execução de obras civis (Código 24). A 

solicitação será conduzida conforme as diretrizes correspondentes em processo especifico.  

A fim de melhor esboçar as intervenções em processo de licenciamento, segue apenso ao ANEXO III o 

memorial descritivo das obras. Os projetos executivos são apresentados no ANEXO IV. 
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Figura 05 - Detalhamento da Geometria 2 elaborada para o estudo de eficiência da entrada do Reservatório Vilarinho II 

 

Figura 06 - Seção A-A da Geometria 2 para o tempo de vazão máxima. 
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5. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO 

A execução das obras de implantação do Reservatório Vilarinho II foi definida em quatro fases distintas 

que serão apresentadas e caracterizadas a seguir. 

5.1. FASE 01  

5.1.1. Implantação do desvio de tráfego local, demolição e remoção do pavimento 

existente na via principal 

Essa etapa será iniciada após a conclusão da mobilização e implantação do canteiro principal do 

Reservatório Vilarinho II. Será necessário a implantação de desvio de tráfego provisório de meia pista 

da via local, com o devido suporte para atender ao trânsito local e incluir os dispositivos de segurança 

provisórios adequados para orientação de pedestres, operários da obra e veículos do trânsito local. 

Para a construção deste desvio dentro da área do projeto será necessário e execução dos serviços usuais 

para implantação de uma via urbana com limpeza mecanizada do terreno, escavação de caixas para 

pavimento, regularização do subleito, base de brita corrida, imprimação, capa de concreto asfáltico 

usinado a quente, implantação de meio fio e sarjetas, passeios e também sinalização horizontal e vertical 

provisórias. Para efetivar o desvio de trânsito será necessário a remoção de solos escavados e/ou entulhos 

para pilhas de estoque e/ou para bota fora autorizado e a competente autorização da Empresa de 

Transporte e Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans. 

5.1.2. Implantação das estruturas hidráulicas de entrada e saída do reservatório, obras 

para adequação das células da galeria de macrodrenagem existente e construção da 

máscara de restrição de vazão 

A implantação das estruturas hidráulicas de entrada e de saída do reservatório será precedida pela 

demolição e remoção de meio fio e sarjetas e pela demolição e remoção de pavimento asfáltico da via 

atual existente. Para a construção das estruturas de entrada, saída e máscara do projeto serão necessários 

a execução de serviços de escavação mecanizada de valas, cravação de estacas de concreto pré-moldada 

(9 metros de comprimento), formas, cimbramentos, preparo e/ou aquisição, transporte e lançamento de 

concretos incluindo aquisição, dobragem, transporte e armação das ferragens de projeto. 

5.1.3. Demolição da parede da galeria de macrodrenagem que permitiria abertura de 

ligação com o Reservatório Vilarinho II 

Nesta fase das obras para adequação da galeria existente e construção da máscara de restrição de vazão 
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não deverá ser feita demolição da parede da Galeria de Macrodrenagem Bicelular Existente do Córrego 

Vilarinho, com seção hidráulica de 2 x 3,30 x 2,50 m², que permitiria a abertura de ligação com o 

eventual e indesejado enchimento intempestivo do novo Reservatório Vilarinho II, antes da hora no caso 

de precipitações intensas. 

Esta abertura somente será feita no final das obras, ou seja, após a total conclusão do reservatório e 

instalação das bombas, quando o sistema estará apto para as receber as chuvas previstas pelos cálculos 

e dimensionamentos hidrológicos de projeto. 

5.2. FASE 02 

5.2.1. Recomposição do pavimento demolido para desvio da via principal, retorno do 

tráfego para a via principal, demolição do desvio provisório e limpezas da área total 

do projeto 

Assim após a conclusão da construção das galerias de entrada e saída com a adequação e máscara na 

galeria original, será iniciada imediatamente a fase seguinte da obra com a recomposição do pavimento 

demolido na via, retorno do trânsito para a via principal com novo capeamento da meia pista usada para 

as obras. Considere-se ainda que para o retorno definitivo do tráfego para a via principal será necessária 

a sinalização horizontal e vertical definitiva e a autorização da BHTrans. 

Estando o trânsito novamente na via original os serviços desta fase avançam com a demolição do desvio 

provisório incluindo também todas demolições e limpeza mecanizada de todas interferências na área 

total do projeto com a remoção de solos escavados e/ou entulhos para pilhas de estoque e/ou para bota 

fora autorizado. 

5.2.2. Serviços e obras para implantação do Reservatório Vilarinho II 

Os serviços do reservatório propriamente ditos serão iniciados após a recomposição do pavimento 

demolido na via urbana, retorno do trânsito para a via principal com novo capeamento da meia pista 

usada para as obras. 

Os métodos construtivos serão detalhados no item 10 de forma detalhada em atendimento ao escopo da 

DN 58 de 05 de outubro de 2007. 

5.3. FASE 03 

5.3.1. Recapeamento das vias urbanas restantes da etapa anterior prevista no projeto de 

desvio de tráfego 

Essa etapa será iniciada junto com o início do reaterro da laje na conclusão da Fase 02 e irá abranger 

imprimação ligante e capa de concreto asfáltico. 
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5.3.2. Implantação de projetos urbanísticos e paisagísticos da praça pública no 

Reservatório Vilarinho II 

Será iniciada junto com o início do reaterro da laje na conclusão da Fase 02 e compreendendo a execução 

dos serviços e fornecimentos para implantação de área de playground, conjunto de equipamentos de 

ginastica, quadra de esportes e conjunto de brinquedos previstos para o projeto urbanístico e paisagístico 

do Reservatório Vilarinho II. 

5.3.3. Implantação de projetos e revitalização do canteiro central, calçadas, passeios, 

sarjetas, conforme o projeto urbanístico 

A implantação e revitalização do canteiro central, calçadas, passeios e sarjetas será iniciada 

concomitante ao início do reaterro da laje na conclusão da Fase 02 e compreendendo os serviços usuais 

de revestimento vegetal do canteiro central, passeios e calçadas previstos no projeto urbanístico. 

5.3.4. Plantio de espécimes arbóreas conforme projeto urbanístico e paisagístco 

Estes serviços serão iniciados junto com o início do reaterro da laje na conclusão da Fase 2 e 

compreendendo o plantio de espécimes arbóreos diversos conforme Projeto Básico Urbanístico e 

Paisagístico dos Espaços Públicos no Reservatório Vilarinho II. 

 

5.3.5. Implantação da sinalização definitiva conforme projeto de sinalização e dispositivos 

de segurança 

As atividades de implantação dos dispositivos de sinalização e segurança serão iniciadas após a 

conclusão dos recapeamentos das vias urbanas restantes previstas no projeto e compreendendo a 

execução da sinalização horizontal e da sinalização vertical e dos dispositivos de segurança. 

5.3.6. Fornecimento, instalação e montagem de equipamentos eletromecânicos 

O fornecimento, instalação e montagem de equipamentos eletromecânicos serão desenvolvidos após a 

conclusão da laje de cobertura e abrangerão as estruturas elecandas a seguir:  

 Casa de Comando (construção civil e equipamentos);  

 Grades de piso (eletrofundida); 

 Bombas submersíveis - vazão operacional de 500 l/s - 04 unidades, incluindo instalação e guias 

- alt. manométrica - 40 metros;  

 Pórtico completo com trilhos e guias e inclusive a instalação;  

 Conjunto de grade de lixo e o poço de alívio completo (inclusive válvula flap ø4", tubo 

geomecânico PVC ø 2", conexões, perfuração e instalação). 
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5.4. FASE 04 

5.4.1. Execução da abertura na parede da galeria de macrodrenagem existente para 

permitir o fluxo de água na entrada do Reservatório Vilarinho II 

A execução da abertura na parede da galeria de macrodrenagem será executada após a instalação e teste 

de todos equipamentos eletromecânicos, principalmente o que se refere ao bombeamento. 

Compreenderá a demolição de concreto armado, concreto inclusive preparo ou aquisição, transporte e 

lançamento e a remoção de solos escavados e/ou entulhos para pilhas de estoque e/ou para bota fora 

autorizado. 

5.5. EQUIPE PREVISTA 

Com relação à mão de obra que será mobilizada quali-quantitativamente, os profissionais previstos para 

a realização das obras do Reservatório Nado I, conforme Plano de Ataque de Obras estão elencados na 

tabela a seguir: 

Tabela 01 - Profissionais previstos 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO 

Júlio Carlos de Souza Engenharia de Agrimensura 

Mônica Valle Rolim Arquitetura e Urbanismo 

Adriana Maria de Paula Alves Engenharia Civil, pós graduada em Engenharia de Tráfego 

Raphael Duarte Viola Engenheiro Civil 

É importante mencionar que o plano prevê a equipe técnica mínima exigida e que os demais profissionais 

necessários no decorrer da realização da obra como: pedreiros, serventes de pedreiro, montadores, 

serralheiros, soldadores, entre outras contratações auxiliares que se fizerem necessárias, ficarão a cargo 

da empresa responsável pela execução da obra. 

5.6. CANTEIRO DE OBRAS 

Com relação ao canteiro de obras, área onde serão realizadas as atividades de apoio da execução da obra, 

esse será instalado no próprio terreno onde irão ocorrer as intervenções, conforme apresentado na Figura 

07 a seguir e delimitado em azul. 

De acordo com a situação da área do Reservatório Vilarinho II, deverá ser implantado um canteiro de 

obras fixo. O canteiro fixo deve ser suficiente para abrigar estocagem de grandes volumes de material 

para utilização em todo o período das obras. 

A instalação do canteiro de obras consiste no cercamento da área com tapumes da área efetivamente 

utilizada para a execução das obras, onde estão previstos depósitos, estacionamento de máquinas, abrigo 

de equipamentos e sanitários.   
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Figura 07 - Canteiro de obras 

 

5.7. OPERAÇÃO 

Com relação aos serviços previstos para a implantação do reservatório, elas serão iniciadas com a ordem 

de início dos serviços que será emitida pela contratante. Quanto aos tipos de máquinas e equipamentos 

a serem utilizados, enfatizamos que esses são de responsabilidade da empresa contratada para a 

execução e que a fiscalização atuará no acompanhamento e aprovação dos serviços para garantir as 

exigências legais e normativas e a conformidade com o projeto.  

Portanto, quanto aos serviços necessários para implantação do reservatório, estão elencados a seguir.  

 

Tabela 02 - Serviços previstos para a execução das obras 

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 

Demolições e remoções (de passeios e pavimentos) Pavimentação 

Trabalho em terra (limpeza de terreno) Urbanização e obras complementares  

Fundações  Esgotamento d’água 

Galeria celular e/ou contenções  Tubulações de recalque e pórtico 

Estruturas de concreto e metálica  Investigações geotécnicas  

Serviços de serralheria Rede coletora e interceptora de esgoto 

Drenagem Hidromecânico e elétrico 
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5.8. PLANEJAMENTO DA OBRA EM PERÍODO CHUVOSO 

Conforme previsto no cronograma, a fase de obras passará por dois períodos chuvosos. Para que não 

ocorra transtornos à população e para evitar o comprometimento do andamento das atividades, tendo 

em vista o histórico de inundação da região, será necessário um efetivo planejamento das ações. 

A principal preocupação nesse quesito é com relação às atividades de escavações, movimentação e 

transporte de terra, essas serão previamente programadas para que ocorram em períodos não chuvosos 

e que sejam evitadas ou temporariamente suspensas no caso de condições climáticas desfavoráveis. 

Para garantir a segurança das obras durante os períodos chuvosos, será de responsabilidade da empresa 

contratada a alocação segura das instalações e dos equipamentos. 

5.9. CRONOGRAMA 

O cronograma detalhado da obra, com a previsão das etapas de implantação encontra-se apenso ao 

ANEXO V do presente relatório.  
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6. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Neste capítulo serão apresentadas as áreas de influência definidas para o Reservatório Vilarinho II, em 

observância aos requisitos legais para avaliação de impactos ambientais e em atendimento ao Anexo II 

da Deliberação Normativa - DN 58/07, constituindo-se tal atividade em fator importante para o perfeito 

direcionamento da coleta de dados, voltada ao diagnóstico ambiental. 

A Resolução CONAMA 01/1986 define que a área de influência de um empreendimento corresponde 

àqueles locais passíveis de serem afetados, direta ou indiretamente, pelos impactos ambientais 

decorrentes da atividade em suas diferentes fases. 

As áreas de influência definidas para esse Relatório Ambiental foram aquelas afetadas direta ou 

indiretamente pelos impactos decorrentes do empreendimento, sejam positivos ou negativos, durante 

suas fases de planejamento, implantação e operação. Estas áreas assumem tamanhos e formas 

diferenciadas e abrangem os meios físico, biótico e antrópico, conforme apresentado a seguir. 

6.1. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 

A Área Diretamente Afetada - ADA compreende o perímetro da área onde será implantado o 

empreendimento. Tal área sofrerá diretamente os impactos relativos às obras do Reservatório Vilarinho 

II. No projeto a ser implantado, a ADA determinada consiste na delimitação da área de intervenção e 

uma parte da Av. Vilarinho e da Rua Valter Campolina Diniz. A Figura 08 a seguir representa a 

delimitação da área mencionada.
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Figura 08 - Delimitação  da Área Diretamente Afetada - ADA
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6.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID 

A Área de Influência Direta - AID corresponde ao espaço territorial contíguo e ampliado da ADA, sendo 

este passível de receber os impactos causados pelas obras e posteriormente, após a conclusão, sentir os 

efeitos dos processos interventivos, sendo eles positivos ou negativos para a região.  

A AID considerou toda a área que será impactada pelas obras de implantação do reservatório, 

considerando, os possíveis transtornos gerados aos usuários, moradores e comerciantes da região.  

A Figura 09 representa geograficamente a área mencionada. 
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Figura 09 - Delimitação  da Área de Influência Direta - AID
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6.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 

A Área de Influência Indireta - AII é entendida como aquela em que os impactos decorrentes da 

implantação e operação do empreendimento chegam com menor intensidade e são repercutidos de 

maneira indireta no ambiente. Considera-se, no âmbito das intervenções tratadas no presente Relatório 

Ambiental, que na AII delimitada poderão sentir a repercussão dos impactos indiretos, sejam eles 

positivos ou negativos. 

A AII do empreendimento foi delimitada pela área que ocasiona interferências nos sistemas da 

macrodrenagem mencionados, e aquela em que, após a conclusão das obras, refletirá positivamente. 

Para isso foi utilizada a delimitação das bacias do Vilarinho, Nado e Isidoro. A Figura 10 apresenta a 

AII definida.
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Figura 10 - Delimitação da Área de Influência Indireta - AII
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7. CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

A intervenção proposta trata-se da implantação de um reservatório profundo, do tipo off line, cujo 

esvaziamento se dará por sistema de bombeamento. As obras serão realizadas em área na Av. Vilarinho, 

interseção com a Rua Valter Campolina Diniz conforme mencionado anteriormente e apresentado no 

mapa de localização (Figura 01) deste relatório. Nas figuras abaixo, pode-se visualizar a área escolhida 

para as intervenções. 

 

Figura 11 - Vista parcial da Rua Valter Campolina Diniz, 
próximo a Av. Vilarinho. 

 

Figura 12 - Vista parcial da Av. Vilarinho próximo onde será 
o empreendimento. 

 

Figura 13 - Vista parcial da Av. Vilarinho interseção com a 
Rua Valter Campolina Diniz onde atualmente há um 
estacionamento.  

 

Figura 14 - Vista parcial da Av. Vilarinho próximo à estação 
do MOVE. 
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Figura 15 - Imagem parcial da Av. Vilarinho e da galeria 
onde passa o córrego Vilarinho.  

 

Figura 16 - Imagem da Av. Vilarinho interseção com a 
Rua Valter Campolina Diniz. 

7.1. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

Para realização das obras do Reservatório Vilarinho II, será necessário realizar a supressão de espécimes 

arbóreos existentes no local. A empresa ENGESOLO elaborou um memorial descritivo e justificativo 

do inventário realizado na área de intervenção do empreendimento. O documento pode ser analisado no 

ANEXO VI do presente Relatório Ambiental. 

A Figura 17 apresenta a localização dos lotes e a demarcação dos indivíduos inventariados. 

 

Figura 17 - Lotes inventariados. Fonte: ENGESOLO 
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Tabela 03 - Espécimes arbóreos existentes no local 

GÊNERO NOME POPULAR 

Senna Sanção 

Terminalia Amendoeira 

Callistemon Calistemom 

Cenostigma Sibipuruna 

Citrus Limão 

Duranta Pingo de ouro 

Dypsis Areca bambu 

Eucalyptus Eucalipto 

Ficus Ficus benjamim 

Handroanthus Ipê amarelo 

Leucaena Leucena 

Mangifera Mangueira 

Mimosa Mimosa cesalpinea 

Paubrasilia Pau Brasil 

Psidium Goiabera 

Schinus Aroeirinha 

Spathodea Espatódea 

Syzygium Jambolão 

Inga Ingá 

Anadenanthera Angico vermelho 

Arecaceae Licuri 

Eugenia Araça 

Schefflera Cheffera 

7.2. INTERVENÇÕES NAS INFRAESTRUTURAS LOCAIS 

 

De maneira geral, infraestrutura é o conjunto de elementos que corroboram para o desenvolvimento 

socioeconômico da região, tendo também como função proporcionar uma melhoria na qualidade de vida 

da população e prevenção de doenças, com as seguintes definições. 

 Saneamento: composto por coleta de lixo, fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de 

esgoto (doméstico e industrial) e limpeza urbana; 

 Transporte: investimento em mobilidade urbana, construção de aeroportos, ferrovias e portos 

é de suma importância para o deslocamento de pessoas e mercadorias, o que reflete no 

desenvolvimento econômico; 

 Energia: a geração e distribuição de energia é um dos principais serviços de infraestrutura 

utilizado em residências, empresas, industrias, iluminação pública e em propriedades rurais e 

em veículos. 

 Telecomunicação: serviço utilizado para troca de informações entre pessoas, essencial para as 

empresas, por meio de celular, telefone, internet, entre outros. 

http://www.fco.eng.ufmg.br/
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Acerca da infraestrutura existente na área de implantação do reservatório e as possíveis interferências 

com o projeto, as mesmas serão detalhadas nos itens a seguir. 

7.2.1. Saneamento 

A coleta de lixo é realizada pela Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, de porta a porta, em 

período noturno, de forma alternada. O recolhimento de resíduos na Av. Vilarinho nº 2.733, acontece 

segundas, quartas e sextas-feiras. 

Sobre o fornecimento de água tratada, coleta e recebimento de esgoto o responsável pelos serviços é a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA. Com relação à existência dessas infraestruturas 

na área das obras do reservatório em tela, de acordo com dados do IDE BH Geo, foi possível obter as 

seguintes informações: 

 Trecho com rede de água: localizada na extensão da Av. Vilarinho; 

 Trecho com rede de esgoto: localizado na Av. Vilarinho. 

Remanejamento do sistema de esgotamento sanitário 

Atualmente, no local onde será implantado o reservatório Vilarinho II, sob o canteiro central, existe uma 

galeria de macrodrenagem bicelular do Córrego Vilarinho, bem como existem redes subterrâneas de 

abastecimento de água, coleta de efluentes sanitários e até mesmo de redes de comunicação e gasodutos. 

Com as intervenções previstas para a implantação do Reservatório Vilarinho II será necessário 

remanejar o interceptor existente para a compatibilização com as intervenções. 

O esgoto coletado nas redes escoa por gravidade, utilizando no máximo 75% do diâmetro da tubulação. 

Os coletores secundários conduzem os esgotos para os coletores tronco, considerados os coletores 

principais. Na Figura 18, observamos na área em azul, o trecho do sistema de esgotamento sanitário que 

necessitará ser remanejado.  
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Figura 18 - Sistema de Esgotamento Sanitário a ser remanejado 

 

Os desvios destas redes serão feitos na primeira etapa da implantação da estrutura, sendo a 

concessionária contatada para as devidas modificações. Os remanejamentos dos interceptores, os 

projetos e o respectivo memorial seguem apensos ao ANEXO VII. 

7.2.2. Alterações no tráfego de veículos 

Durante o período de execução das obras será necessário aplicar medidas operacionais no tráfego de 

veículos, pedestres e linhas de ônibus que atendem à região de implantação do empreendimento, que 

serão impactadas de forma direta, bem como as linhas que atendem seu entorno. As ações deverão ser 

realizadas em conjunto com a BHTrans e em conformidade com o Documento Operacional de Trânsito. 

Desvios 

Os desvios de tráfego serão divididos em etapas, com fases de execução distintas, a fim de viabilizar as 

concessões e restrições viárias na área de intervenção como um todo. Essa divisão é mostrada na Tabela 

04 e descritas a seguir. 

Tabela 04 - Etapas dos desvios 

ETAPA DA OBRA TEMÁRICA PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS/INTERVENÇÕES 

Etapa inicial: implantação da sinalização prévia 
e instalação do canteiro de obras 

Desvio de tráfego 
Canteiro fixo: área de implantação do Reservatório Vilarinho II, 
situada entre as vias: Av. Vilarinho e Rua Valter Campolina Diniz. 

Etapa 01: implantação do trecho de pista para 
desvio de tráfego junto a obra 
 

Desvio de tráfego 

Implantação de trecho de pista para desvio de tráfego junto à obra 
(Avenida Vilarinho). 
Desvio: trecho adjacente à Av. Vilarinho, mais próximo ao 
cruzamento com a Rua Valter Campolina Diniz. 

Etapa 02: liberação do trecho da Av. Vilarinho Desvio de tráfego 
Término das obras no trecho (Fase 1A) e desmobilização da pista 
para desvio de tráfego junto a Av. Vilarinho. 
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ETAPA DA OBRA TEMÁRICA PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS/INTERVENÇÕES 

Etapa 03: liberação da área de implantação do 
canteiro de obras 

Desvio de tráfego 
Término das obras e desmobilização do canteiro de obras junto a 
Av. Vilarinho. 

Etapa 04: urbanização e sinalização definitiva Desvio de tráfego 
Desobstrução total das vias: recolhimento de toda a sinalização 
provisória, implantação da Praça Pública e da sinalização 
definitiva 

7.2.3. Energia 

A distribuição de energia é realizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e conforme 

observado no IDE BH Geo, foi possível verificar trechos com rede elétrica e iluminação pública em toda 

a extensão da Av. Vilarinho e da Rua Valter Campolina Diniz. 

Remanejamento de pontos de iluminação 

Para a implantação será necessário o remanejamento da rede de iluminação pública, conforme pode ser 

visto na imagem a seguir. A CEMIG será devidamente contatada para executar a alteração precedida 

dos projetos já elaborados.  

 

 

Figura 19 - Remanejamento de pontos de iluminação pública 

 

Após o término das obras, serão implantadas as instalações elétricas da praça e da área de lazer conforme 

orientado no Projeto Básico Elétrico de Iluminação, e seguindo as normas da Companhia Energética de 

Minas Gerais - CEMIG e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  
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7.2.4. Telecomunicações 

As redes coaxiais e ópticas existentes na área onde será implantado o reservatório, também deverão ser 

remanejadas. Nas Figura 20 e Figura 21, podemos observar na área marcada em azul a rede de 

comunicação que será alterada. As empresas responsáveis pelas redes de telecomunicações serão 

devidamente informadas para a realização do reposicionamento.  

 

Figura 20 - Rede coaxial a ser remanejada  

 

 

Figura 21 - Rede óptica a ser remanejada  
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7.2.5. Infraestrutura de gás 

No local onde está prevista a implantação do Reservatório Vilarinho II estão localizadas redes de gás 

natural que serão remanejadas pela GASMIG, que é a Companhia de Gás de Minas Gerais. A citada 

empresa será contatada para realizar as intervenções necessárias. Na Figura 22 a seguir, no trecho em 

azul, está identificado a tubulação do gasoduto que será remanejado.  

 

 

Figura 22 - Gasoduto a ser remanejado pela GASMIG 

7.3. ALTERAÇÕES DO MOVE 

O Sistema MOVE é composto de 16 linhas troncais, 73 linhas alimentadoras e 13 outras linhas que se 

integram nas estações de transferência. O MOVE possibilita, entre inúmeros itinerários, que o usuário 

vá de um bairro na região de Venda Nova para um destino na região sul da cidade. 

Constituído por uma rede de corredores exclusivos e estações de integração e de transferência ao longo 

das avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado, Paraná, Pedro I, Santos Dumont e Vilarinho, o sistema 

realiza uma conexão entre o hipercentro e o vetor norte do município e região metropolitana.  

Em frente a área de implantação do Reservatório Vilarinho II, estão localizadas duas estações do MOVE. 

São elas, as estações de embarque e desembarque Candelária, que serão remanejadas durante as obras. 

Na figura a seguir, no tracejado indicado na faixa azul, é possível visualizar a localização.  
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Figura 23 - Estações de embarque e desembarque Candelária que serão remanejadas 

7.4. URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Após a conclusão das obras de implantação do Reservatório Nado I, a área será utilizada para a criação 

de um espaço de uso comunitário, que irá proporcionar à população da região um ambiente de convívio, 

de lazer e incentivando a prática de atividades físicas e esportes, trazendo uma melhoria da qualidade 

de vida.   

O projeto urbanístico e paisagístico (ANEXO VIII) proposto prevê a criação de uma praça, área verde 

e instalação de equipamentos para academia a céu aberto, quadra poliesportiva e playground, conforme 

apresentado na Figura 24. 
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Figura 24 - Perspectiva do projeto urbanístico e paisagístico 
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8. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Venda Nova é ao mesmo tempo um distrito e uma das regionais de Belo Horizonte, localizada em seu 

extremo norte e contando com uma extensão territorial de 28,30 km². A região é considerada a mais 

antiga da capital, mas durante muitos anos ela pertenceu a outras cidades limítrofes à BH. 

Durante quase 300 anos, pertenceu administrativamente à Sabará, ao Curral D’el Rey, à Santa Luzia e 

até a Campanha (atual Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves). Em 1948, foi desmembrada de Santa 

Luzia e anexada definitivamente a capital mineira por meio pela Lei Estadual nº 336 de 27 de dezembro 

do mesmo ano. 

O Reservatório Vilarinho II será implantado no Bairro Venda Nova, na Região de Venda Nova, na Av. 

Vilarinho interseção com a Rua Valter Campolina Diniz, sendo a Av. Vilarinho uma das principais vias 

da região, responsável por fazer ligação com as avenidas Dom Pedro I, Antônio Carlos e Cristiano 

Machado, que formam o acesso a área central de Belo Horizonte. 

Com relação a região da área em estudo, pode-se dizer que a Rua Padre Pedro Pinto também é uma das 

principais vias da região, com uma predominância comercial de vários segmentos, como agências 

bancárias, do correio, delegacia e igrejas e também a Av. Vilarinho, que reúne um considerável 

agrupamento de comércios e empresas. As duas juntas, atraem diariamente uma alta taxa de circulação 

de veículos e de pedestres. Destaca-se o Shopping Norte, situado à aproximadamente 1 km da área do 

reservatório, composto por diversas lojas, supermercado e opções de lazer e entretenimento, como salas 

de cinema.  

Na área da educação, a Região de Venda Nova possui cerca de 29 escolas municipais, 22 estaduais e 

várias particulares e de ensino superior, das quais se destacam o Instituto Belo Horizonte de Ensino 

Superior - IBHES (aproximadamente 500 metros) e a Faculdade de Engenharia Kennedy (cerca de 2 

km). 

No que tange a área da saúde, próximo ao local onde será construído o Reservatório Vilarinho II, está 

localizada a Unidade de Pronto Atendimento - UPA Venda Nova (2 km de distância), e diversas clínicas 

médicas com atendimento particular e conveniado. 

Sobre os meios de transporte para os moradores e usuários do local, é importante acrescentar a 

informação de que no início da Vilarinho, nas proximidades da Cristiano Machado, existe a Estação de 

Metrô Vilarinho e na Rua Padre Pedro Pinto está localizada a Estação BHBus - Venda Nova. Salienta-

se também que na Av. Vilarinho existe a circulação do MOVE (sistema de transporte rápido por ônibus, 

constituído por uma rede de corredores exclusivos e estações de integração e de transferência). 
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8.1. MEIO SOCIOECONÔMICO 

No intuito de proporcionar um maior conhecimento quanto às características específicas da região em 

estudo, utilizando-se de dados divulgados pela Prefeitura de Belo Horizonte e também do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, os tópicos a seguir foram elaborados com o objetivo de 

detalhar o perfil socioeconômico da região de Venda Nova. 

A análise foi elaborada considerando informações como: 

 Densidade populacional;  

 Renda média da população residente - em salários mínimos SM; 

 Taxa de crescimento populacional da vizinhança; 

 Escolaridade; 

 Saúde. 

8.1.1. Densidade populacional 

A Regional Venda Nova tem extensão territorial de aproximadamente 29 km², conforme informações 

demográficas e socioeconômicas de Belo Horizonte, que tem como base dados do censo 2010, do IBGE. 

A região de Venda Nova tem uma população de 265.179 habitantes, uma média de 3,3 pessoas por 

domicílio, conforme demonstra a Figura 25. 

 
Figura 25 - Informações populacionais. Fonte: PBH 

8.1.2. Renda média da população residente  

Caracterizada basicamente por comércios e prestadores de serviços, a média salarial da regional é de, 

aproximadamente, R$ 759,31 com base nas informações demográficas e socioeconômicas de Belo 

Horizonte, baseadas no censo 2010, do IBGE e apresentado na Figura 26. 
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Figura 26 - Renda média 2010. Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte 

8.1.3. Taxa de crescimento populacional da vizinhança 

Em 28 de agosto de 2014, o IBGE disponibilizou as estimativas populacionais para os municípios 

brasileiros, tendo como data de referência o dia 1º de julho do mesmo ano.  

De acordo com as informações, no que se refere à população residente na Região Venda Nova, onde a 

obra se insere, entre os anos de 1991, 2000 e 2010 houve um aumento no número de habitantes e 

consequentemente uma taxa de crescimento anual positiva, e esta foi a quarta maior registrada no 

município. 

A dinâmica populacional de toda a Região Administrativa Venda Nova, o qual pertence a Área de 

Influência da implantação do Reservatório Vilarinho II, apresenta Taxa de Crescimento Anual de 0,67%, 

entre os anos de 2000 a 2010. 

 

Tabela 05 - População residente e a taxa de crescimento anual por Região Administrativa / Fonte: IBGE, Dados Amostrais do 
Censo 2010 

REGIONAL 

POPULAÇÃO TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 

1991 2000 2010 1991 / 2000 (%) 2000 / 2010 (%) 

Barreiro 221.072 262.194 282.552 1,91 0,75 

Centro Sul 251.481 260.524 272.285 0,39 0,44 

Leste 250.032 254.573 249.273 0,20 -0,21 
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REGIONAL 

POPULAÇÃO TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 

1991 2000 2010 1991 / 2000 (%) 2000 / 2010 (%) 

Nordeste 249.693 274.060 291.110 1,04 0,61 

Noroeste 340.530 338.100 331.362 -0,08 -0,20 

Norte 154.028 193.764 212.953 2,58 0,95 

Oeste 249.350 268.124 286.118 0,81 0,65 

Pampulha 105.181 141.853 187.315 3,38 2,82 

Venda Nova 198.794 245.334 262.183 2,36 0,67 

Belo Horizonte 2.020.161 2.238.526 2.375.151 1,16 0,59 

 

8.1.4. Escolaridade 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano, no ano de 2010, o Município de Belo Horizonte 

apresentou bons índices em relação aos primeiros anos de educação. É possível destacar a taxa de 

escolaridade de 05 a 06 anos de 93,68% e de 11 a 13 anos, frequentando o ensino fundamental, de 

90,01%. 

A respeito da conclusão do ensino médio, em uma faixa etária de 18 a 20 anos, é apresentado o dado de 

52,84%. Ademais, é importante destacar que de acordo com dados do IBGE (2017) o município 

encontra-se em 1º lugar no estado com relação ao número de matrículas em todos os anos escolares. 

A seguir, será exposto conforme dados do IDEB/INEP de 2017, a relação das escolas da rede estadual, 

municipal e privada que abarcam desde o pré-escolar até o Ensino Médio no município de Belo 

Horizonte. 

Tabela 06 - Rede escolar do município de Belo Horizonte 

Rede escolar do Município de Belo Horizonte Quantidade absoluta 

Ensino pré-escolar - escola pública municipal 156 escolas 

Ensino pré-escolar - escola privada 634 escolas 

Ensino fundamental - escola pública estadual 204 escolas 

Ensino fundamental - escola pública municipal 176 escolas 

Ensino fundamental - escola privada 325 escolas 

Ensino fundamental - escola pública federal 02 escolas 

Ensino médio - escola pública estadual 135 escolas 

Ensino médio - escola privada 126 escolas 

Ensino médio - escola pública federal 03 escolas 
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No que tange às instituições de ensino existentes na regional em análise, apurou-se uma maior existência 

de escolas de ensino público, sendo 29 escolas municipais, 17 Escolas Municipais de Educação Infantil 

(EMEI) e 8 Creches Conveniadas.  

8.1.5. Saúde 

Conforme dados disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, a região conta com 17 Centros de 

Saúde, uma Farmácia Distrital, uma Central de Material Esterilizado, um Centro de Reabilitação, o 

Laboratório Distrital Venda Nova, um centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM) e um Centro 

de Convivência para portadores de sofrimento mental. 

Há ainda uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, com capacidade para atender 300 pacientes/dia, 

além do Hospital de Pronto Socorro Risoleta Neves, com capacidade para se tornar o maior Hospital de 

Pronto Socorro do estado. 

8.2. MEIO FÍSICO 

Para a caracterização do meio físico, os levantamentos foram procedidos a partir da análise de dados 

secundários disponíveis, principalmente da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, onde está 

inserido o local do empreendimento e por possuir maior disponibilidade de dados. Os levantamentos em 

questão incluíram, dentre outros, aspectos ligados à geologia, geomorfologia e hidrologia, além de 

levantamento das características físicas da região do empreendimento. 

8.2.1. Caracterização do clima e condições meteorológicas da área 

O clima da capital mineira é caracterizado como subtropical ou “tropical de altitude”, devido à sua 

altitude média de 800-900 metros acima do nível do mar. Apresenta duas estações distintas, um período 

seco no inverno e outro chuvoso no verão, exibindo temperatura média mensal de 23°C no verão 

(dezembro a março) e 19°C no inverno (junho a setembro), ocorrendo durante o inverno o fenômeno de 

inversão térmica (IBGE, 2010).  

A região metropolitana de Belo Horizonte sofre influência de vários fenômenos atmosféricos no qual 

tais eventos dão a esta região características de um clima de transição trópicos-extra trópicos. De acordo 

com Raia e Reis (2006), o relevo ondulado interfere diretamente na dinâmica de determinados 

fenômenos, como, distribuição das chuvas, variação da temperatura, bem como na velocidade e direção 

dos ventos. Em relação a precipitação há uma média anual de 1.450 mm de chuva (IBGE, 2010), com 

aproximadamente 89% distribuídos entre os meses de outubro e março.  

A umidade relativa de Belo Horizonte apresenta médias anuais de 72,2%, além de ventos predominante 

do Leste com velocidade média anual de 1,4 m/s (INMET, 2009). O comportamento do vento na RMBH 

se destaca devido principalmente aos gases e materiais particulados liberados diariamente por industrias 

e automóveis, por exemplo, que conforme a direção e intensidade do vento, o material pode ser levado 

e até aglomerado em determinadas regiões, podendo causar impactos na qualidade de vida da população 
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situada na região (FEAM, 2013). Assim, ressalta-se que a variabilidade altimétrica de formas do relevo 

e da própria ocupação urbana são responsáveis pela variação da complexidade nas escalas 

microclimáticas (FERREIRA et al., 2017). 

O Reservatório Vilarinho II será instalado na região norte de Belo Horizonte. De acordo com o estudo 

de Assis (2012) a região do empreendimento apresenta um clima tropical de altitude, com temperatura 

média variando de 20,4 a 20,9°C.  

A Figura 27 apresenta as unidades climáticas “naturais” registradas para o município de Belo Horizonte. 

Nota-se que na capital mineira há um predomínio do Clima Tropical de Altitude. 

 

Figura 27 - Unidades climáticas de Belo Horizonte. 
Fonte: ASSIS et al., (2012) 

8.2.2. Caracterização da análise da qualidade do ar na região 

De acordo com a Resolução CONAMA n°03 de 28 de junho de 1990, um poluente atmosférico consiste 

em qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos ou que possam tornar o ar impróprio ou nocivo 

à saúde, inadequado ao bem-estar público, danoso aos materiais, à flora e à fauna e/ou prejudicial à 

segurança, ao uso da propriedade e atividades normais da comunidade. 

A qualidade do ar em Minas Gerais é avaliada pela utilização do Índice de Qualidade do Ar (IQA), 
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desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental 

Protection Agency - USEPA). O IQA consiste na conversão de um valor numérico de concentração de 

determinado poluente para um valor adimensional, compreendido entre 0 e 500. Quanto maior o IQA 

apresentado, pior será a qualidade do ar.    

De acordo com o Relatório Técnico de Monitoramento da Qualidade do Ar da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (FEAM, 2016), existem oito estações de monitoramento da qualidade do ar na RMBH, 

sendo a Estação Centro Administrativo de Minas Gerais (CAMG), localizada na Cidade Administrativa 

Presidente Tancredo Neves, ao norte de Belo Horizonte, a mais próxima da área em que o Reservatório 

Vilarinho II será implantado.  

Os poluentes monitorados nestas estações são: partículas inaláveis (PM10), dióxido de enxofre (SO2), 

monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos totais, metanos 

e não - metanos, além de parâmetros meteorológicos, como velocidade e direção dos ventos, pressão 

atmosférica, radiação solar global, temperatura e de acordo com umidade relativa do ar. 

Em 2013, a qualidade do ar na RMBH apresentou variação de qualidade entre ‘boa’ e ‘inadequada’, 

com a predominância das classes ‘boa’ e ‘regular’. A classificação como ‘regular’ e ‘inadequada’ se deu 

em função das concentrações de ozônio ou material particulado, ou a concentração dos dois poluentes 

em um mesmo dia, conforme informações apresentadas no referido relatório. Em relação as 

concentrações de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, os três apresentaram 

concentrações abaixo do determinado pela legislação atualmente em vigor nas estações avaliadas. 

Em específico, a estação CAMG apresentou no ano de 2013, 263 dias como boa qualidade do ar e 95 

como regular, não obtendo a classificação da qualidade do ar inadequada. Além disso, através do 

monitoramento das partículas respiráveis PM2,5 constatou-se que os valores medidos registraram 

significativa variação durante o ano, sendo as maiores concentrações encontradas nos meses de julho e 

agosto.  

Quanto ao ozônio (O3), de acordo com a Resolução CONAMA 03/90, não se deve exceder o valor de 

160 μg/m³ (padrão primário) mais de uma vez ao ano. Apesar de não ter ultrapassado, a estação CAMG 

apresentou valores elevados de concentração de ozônio, chegando próximo ao limite permitido (FEAM, 

2016). 

8.2.3. Caracterização geológica e geomorfológica da área potencialmente atingida pelo 

empreendimento 

A capital mineira se encontra em altitudes que variam entre 800-900m, inserido na grande unidade 

geológica cráton do São Francisco (LANA et al., 2013) e estando em contato entre dois dos principais 

conjuntos morfoestruturais, o Quadrilátero Ferrífero e a Depressão de Belo Horizonte (ABREU & 

BARROSO, 2004).  

Além do mais, o município apresenta uma excepcional variedade de aspectos fisionômicos ou 

geomorfológicos. Atrelado a isso, há também uma diversidade de comportamentos do terreno oriundos 
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da intervenção humana e também uma diversidade em relação à riqueza mineral (GOMES, 2005). 

Com relação à geologia, geomorfologia e hidrologia, Belo Horizonte apresenta 70% do seu território 

principalmente a região norte da calha do ribeirão Arrudas, sob influência do Domínio do Complexo 

Belo Horizonte, características que preponderam as rochas gnáissico-migmatíticas (SILVA et al., 1995; 

PBH, 1995). Já o relevo, é caracterizado por espigões, colinas de topo plano a arqueado e encostas 

policonvexas de declividades variadas nos flancos dessas feições e nas transições (GOMES, 2005), além 

de ocorrer com frequência anfiteatros de encostas côncavas e drenagem convergente e nichos resultantes 

da estabilização de antigas voçorocas (PBH, 1995). 

A área do reservatório está inserida nos Cinturões Móveis Neoproterozóicos, que são extensas áreas 

representadas por planaltos, alinhamentos serranos e depressões interplanálticas elaborados em terrenos 

dobrados e falhados, incluindo principalmente metamorfitos e granitóides associados. Com relação ao 

relevo a ADA do empreendimento situa-se no Planalto Centro-Sul Mineiro (Figura 28).
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Figura 28 - Geomorfologia do Município de Belo Horizonte
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8.2.4. Caracterização dos solos da região na área em que os mesmos serão 

potencialmente atingidos pelo empreendimento 

O estado de Minas Gerais apresenta um território constituído principalmente por solos ácidos e pobres 

quimicamente, predominando Latossolos Vermelho - Amarelos, Latossolos Vermelhos, Cambissolos 

Háplicos e Neossolos Litólicos (da SILVA et al., 2018). Com relação a área ocupada por cada classe, 

no território mineiro os Latossolos ocupam cerca de 54% do estado (da SILVA et al., 2018). Esses tipos 

de solo se trata de coberturas estáveis e profundos, composto por caulinito-gibbsíticas (ARRUDA & 

AMORIM FILHO, 2002), exibindo boas condições de drenagem, com pouca capacidade de troca 

catiônica e quase sempre ácidos. De acordo com Santos et al. (2008) originam-se de material com 

diferentes origens tendendo a se localizar em amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou 

terraços fluviais antigos. 

A Figura 29 nos mostra que o município de Belo Horizonte apresenta quatro tipos de solo. Nota-se que 

grande parte da área da capital mineira encontra-se urbanizada (AURB), em seguida, há um predomínio 

de Neossolo litólico distrófico (RLd) e Argissolo vermelho-amarelo distrófico (PVAd). Além disso, 

uma pequena porção da região norte apresenta Latossolo vermelho-amarelo distrófico (LVAd).  

A área do empreendimento está totalmente inserida em área urbanizada (AURB), tendo a área de 

influência da obra rochas pouco competentes, ou seja, muito fraturada, pobre, sem consistência e 

extremamente alterada.  

De forma complementar às análises aqui realizadas, o estudo de sondagem e estudos geotécnicos 

desenvolvidos para a implantação do reservatório profundo, estão apensos ao ANEXO IX do presente 

relatório.  
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Figura 29 - Classificação do solo do Município de Belo Horizonte
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8.2.5. Caracterização dos recursos hídricos 

No passado, muitas cidades foram fundadas buscando as proximidades de rios de médio e grande porte, 

no intuito de se beneficiarem das facilidades de abastecimento de água, transporte fluvial e defesa. Além 

disso, a urbanização geralmente se desenvolve a partir do eixo de um curso d’água, norteando o 

crescimento da cidade e garantindo a sobrevivência do núcleo urbano (COSTA, 2006). 

A área onde se localiza a cidade de Belo Horizonte foi escolhida devido, principalmente, à grande 

concentração de cursos hídricos internos aos limites territoriais projetados, recurso fundamental para 

facilitar o processo de ocupação dos espaços. A capital mineira está inserida na Bacia do Rio São 

Francisco e sofre influência de duas sub-bacias, do Ribeirão Arrudas e Ribeirão da Onça, ambas 

afluentes do Rio das Velhas. No mais, uma pequena parcela desagua diretamente para o curso do Rio 

das Velhas, além de que, internamente a estas duas principais bacias (Ribeirão Arrudas e Ribeirão da 

Onça) há a presença de uma rede complexa de ribeirões e córregos. 

A região norte de Belo Horizonte, apresenta os ribeirões do Onça, Isidoro e Pampulha como as três 

principais bacias da região, além de contar com mais de 21 córregos. Todavia, o local em que o 

Reservatório Vilarinho II será instalado sofre influência direta da Bacia do Vilarinho que exibe uma área 

de 16km², da Bacia do Nado com 12km² e a mais ampla de todas, Ribeirão Isidoro, com extensão de 56 

km² (Figura 30).  

 

Bacia do Ribeirão Isidoro 

A Bacia do Ribeirão Isidoro ocupa uma área de 55,19 km², correspondendo a 20% do território de Belo 

Horizonte. Tal bacia apresenta ao longo de sua extensão 64 córregos e aproximadamente 280 nascentes, 

o que o faz ser o principal contribuinte do Ribeirão do Onça, importante afluente da Bacia do Rio das 

Velhas (AYER & WERNECK, 2010). 

A área de drenagem da bacia do Isidoro é dividida em alto, médio e baixo curso, sendo que este último 

abrange a regional norte de Belo Horizonte, local de implementação do Reservatório Vilarinho II. Assim 

como a região do alto e médio, o baixo curso também exibe problemas por causa da urbanização (de 

LIMA et al., 2016).  

Em relação a qualidade da água, se sabe que o ribeirão Isidoro apesar de correr em seu leito natural e 

apresentar ao longo do seu curso trecho com vegetação ciliar, o mesmo ainda é muito castigado com a 

pressão urbana e assoreamento. De modo geral, os cursos d’água da região apresentam elevado nível de 

degradação, principalmente aqueles inseridos nas áreas urbanas, sendo em grande maioria utilizados 

para despejamento de esgotos e lixo (de LIMA, et al., 2016). 

 
Bacia do Córrego Vilarinho 

A Bacia do Vilarinho é considerada uma bacia urbana, densamente povoada, ocupada principalmente 

pelos setores residencial e comercial. Em 2008, a área possuía uma taxa de impermeabilização média 

de aproximadamente 60% (PBH, 2008), podendo este valor ter sofrido acréscimos até os dias atuais, 

tendo em vista que nenhum procedimento estrutural foi realizado na região com intuito de amenizar os 

impactos da chuva. Como a área em que a bacia está inserida possui declividades elevadas, a água de 
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escoamento superficial chega rapidamente aos canais, acarretando em inundações rápidas e às vezes de 

grandes proporções. 

Conforme dados extraídos dos relatórios do estudo de modelagem matemática, hidráulica e hidrológica 

do Sistema de Macrodrenagem das bacias do Córrego Vilarinho e Córrego 12 de Outubro (PBH, 2008), 

a Bacia Elementar do Córrego Vilarinho possui uma área de drenagem de 16,021 km². O comprimento 

do curso d’água principal, o Córrego Vilarinho, é de 5.771 metros.  

A cota de montante da bacia localiza-se a 873 metros de altitude em relação ao nível do mar, enquanto 

a cota de jusante está a 750 metros. A Bacia do Vilarinho é composta pelos córregos do Capão (ou 

córrego da Avenida dos Navegantes), Piratininga, Lagoinha, Brejo do Quaresma, Bezerra, Joaquim 

Nogueira (ou córrego da Avenida Liege), Baleares, Candelária e Córrego Vilarinho, sendo este o curso 

d’água principal. 

 
Bacia do Córrego do Nado 

A Bacia do Córrego do Nado ocupa uma área de 12,39 km², o que representa 3,8% do território do 

município de Belo Horizonte. A rede de drenagem regional apresenta padrão caracterizado por uma 

grande quantidade de afluentes e subafluentes, já os cursos d’água exibem padrão fluvial de baixa 

sinuosidade cortados por trechos retilíneos controlados por estruturas do embasamento (LOPES et al., 

2003). 

Com relação a hidrologia, devido principalmente às excelentes condições de infiltrações de águas 

superficiais, a Bacia do Nado encontra-se em eficientes zonas de recarga do aquífero do Complexo Belo 

Horizonte (LOPES et al., 2003). Entretanto, apesar de sua localização favorável, devido a um peculiar 

processo de ocupação desordenado, atualmente a Bacia se encontra em crítica situação ambiental. Assim 

como em todo o município, a expansão urbana acelerada na Bacia do Nado, principalmente após os anos 

50, levou à redução da rede hidrográfica superficial e das áreas de recarga subterrânea na referida bacia. 

Poucas nascentes estão preservadas de maneira adequada, a maioria das cabeceiras foi ocupada, e quase 

todos os cursos d’água recebem efluentes domésticos próximos às nascentes. No Parque Municipal 

Fazenda Lagoa do Nado por exemplo, maior parque nas proximidades do reservatório, as 12 nascentes 

registradas no local exibem qualidade ambiental variada. De acordo com o estudo de Felippe et al. 

(2009) 25% dessas nascentes possuem grau de proteção péssimo, 33% ruim, 33% razoável e apenas 8% 

em grau de proteção ambiental bom. 

Ressalta-se que, várias nascentes secaram nos últimos anos, mesmo não tendo sido ocupadas. Isto pode 

denotar o rebaixamento do nível freático, mas também pode estar associado ao elevado grau de 

perturbação desses cursos d’água por ações humanas, como excessiva captação de água pela população. 

Além do mais, mesmo aquelas nascentes situadas dentro de unidades de conservação, como no PMFLN 

suas situações não condizem com a realidade proposta nos planos de proteção ambiental, tendo muitas 

nascentes com baixo grau de proteção gerando possíveis impactos em sua bacia de contribuição. Assim, 

de acordo com Felippe et al. (2009), conhecer as características das nascentes, bem como identificar os 

problemas ambientais são cruciais para o conhecimento da importância da dinâmica hidrológica e 

consequentemente solução do problema. 
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Figura 30 - Delimitação das sub-bacias da área de estudo
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8.2.6. Topografia e escoamento superficial 

Devido à topografia sinuosa, à alta taxa de impermeabilização do solo e às chuvas intensas, os canais 

dos córregos da cidade muitas vezes não comportam a ascensão rápida do volume de água transportado, 

causando inundações.  

Com a urbanização, o ciclo hidrológico sofre alterações. O balanço hídrico é modificado nas bacias 

hidrográficas urbanas. Dos efeitos, pode-se citar: aumento do volume de escoamento superficial, 

redução da recarga dos aquíferos, da evapotranspiração e da intercepção. 

A topografia da Região de Venda Nova é caracterizada por declividades elevados, cerca de 7,73% em 

média, enquanto Belo Horizonte tem 8,28%, fazendo com que os canais tenham alta velocidade de 

escoamento (PBH 2020). Devido à região ser intensamente impermeabilizada, o tempo de concentração 

das bacias hidrográficas é pequeno, assim a região sofre com inundações rápidas. 

O alto índice de urbanização da Região de Venda Nova, diminui a taxa de infiltração da água no solo, 

pois aumenta a impermeabilização do mesmo. Este fator soma-se ao agravante da topografia com 

declividade acentuada nesta região (Figura 31), que é responsável por aumentar a velocidade de 

escoamento da água, fazendo com que ela chegue rapidamente aos córregos e em maior quantidade, o 

que ocasiona o transbordamento. 
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Figura 31 - Hipsometria da área em estudo 
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8.2.7. Suscetibilidade a alagamentos e inundações 

Para adentrarmos neste tema é importante termos o discernimento entre os vários termos empregados 

para as ocorrências que temos vivenciado durante os períodos chuvosos.  

Para a caracterização dos fenômenos ligados às grandes chuvas são utilizadas diversas terminologias. 

Alguns termos como inundação, cheia, enchente e alagamento são empregados como sinônimos e em 

muitos casos utilizados de forma errônea. Sendo assim, para melhor caracterização e consequentemente 

entendimento dos termos a serem usados neste documento, tomaram-se como base as definições 

propostas por Goerl & Kobiyama (2005) e que serão apresentadas abaixo: 

 Enchente ou cheia: a água que escoa no leito do rio, com a máxima capacidade de escoamento 

da calha principal, ou próxima à máxima, sem que ocorra, necessariamente, o extravasamento.  

 Inundação: situação onde há o extravasamento da água para áreas marginais, também 

chamadas de várzeas, planícies de inundação ou leito maior do rio. Algumas vezes, a inundação 

pode vir a atingir áreas além das citadas. 

 Alagamento: o acúmulo de água pluvial na superfície, devido a problemas de drenagem, como 

mau dimensionamento das estruturas ou mau funcionamento das mesmas, causado, por 

exemplo, pelo acúmulo de lixo.  

Com relação às inundações ocorrentes de uma determinada região, o entendimento de alguns fatores, 

como comportamento meteorológico, características da bacia hidrográfica e as características 

hidráulicas dos canais são de fundamental importância. Além disso, condições naturais e artificiais da 

bacia também podem ser as responsáveis por eventos de inundação.  

As condições naturais são aquelas cuja ocorrência é propiciada pela bacia em seu estado natural, como 

relevo, tipo de precipitação, cobertura vegetal e capacidade de infiltração e drenagem. Já as condições 

artificiais da bacia são provocadas pela ação do homem, como obras hidráulicas e urbanização. 

Normalmente, este é o tipo que mais se relaciona às inundações nos centros urbanos, visto o grande 

número de intervenções nas características naturais de suas bacias. 

As modificações das características naturais das bacias hidrográficas podem refletir na ocorrência de 

inundações, tanto na frequência, quanto na intensidade destas. Quando se diminui a taxa de 

permeabilidade do solo através da urbanização, a rugosidade e também a sua capacidade de 

armazenamento é reduzida, assim levando um maior volume de água a escoar em um menor tempo.  

A Bacia do Vilarinho é densamente povoada, ocupada principalmente pelos setores residencial e 

comercial. A ocorrência de inundações é regular e tais inundações são provocadas principalmente por 

chuvas intensas e localizadas, de curto período de duração.  

Por ser uma bacia urbana, a Bacia do Vilarinho possui uma taxa de impermeabilização média de 60% 

(PBH, 2008). A impermeabilização do solo, conforme mencionado anteriormente, aumenta o 

escoamento superficial na região, uma vez que diminui a taxa de infiltração da bacia. Como a bacia 

possui declividades elevadas, a água de escoamento superficial chega rapidamente aos canais, fazendo-

os transbordar. Esta é uma característica das inundações rápidas. 

Outros fatores que podem contribuir com o agravamento dos efeitos de inundação na área são o acúmulo 
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de lixo em locais inapropriados e dimensionamento inadequado de obras de drenagem, que no caso 

específico foram feitas há muitos anos e encontram-se subdimensionadas .  

A Figura 32 apresenta a mancha de inundação para a região. As informações contidas na imagem foram 

obtidas por meio na Carta de Inundações de Belo Horizonte. 
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Figura 32 - Mancha de inundação 
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8.3. MEIO BIÓTICO 

8.3.1. Caracterização da fauna 

O Brasil é categorizado como um dos países com maior biodiversidade do mundo, pois abriga uma das 

maiores riquezas de espécies da flora (46.447) e da fauna (117.096), cerca de 13% da biota mundial 

(IUCN, 2012; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015; JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 

2017). Mesmo com esse elevado valor, acredita-se que devido as constantes mudanças taxonômicas e 

descrições frequentes de novas espécies, o número de animais ultrapassem 137.000 (IUCN, 2012). Em 

relação aos vertebrados terrestres, são conhecidas 4.473 espécies, correspondendo a 1.080 anfíbios, 773 

répteis, 1.919 aves e 701 mamíferos (MMA, 2006; PAGLIA et al., 2012; PIACENTINI et al., 2015; 

SEGALLA et al., 2016). Um dos pilares para essa elevada biodiversidade é a variedade de habitat 

terrestres e aquáticos presente nos seis biomas registrados no território brasileiro (Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal).  

A região em que será implantado o Reservatório da Vilarinho II está inserido no Bioma Cerrado (Figura 

33), que é considerado área prioritária para conservação em nível mundial (MYERS et al., 2000). 

Todavia, o local do estudo vem sofrendo por pressões antrópicas durante anos, sendo hoje 

predominantemente urbanizada.  

A fauna, assim como os demais recursos ambientais, exerce uma função no ecossistema e são 

indispensáveis para o seu equilíbrio, mantendo-o estruturado e em harmonia, pois atuam em 

reciprocidade no ambiente em que se encontram. Portanto, devido a descaracterização da vegetação, o 

local em que será implementado o reservatório não exibe características naturais propícias a vida 

silvestre, principalmente daquelas espécies com importância para conservação.  

Apesar disso, a região do empreendimento exibe algumas áreas importantes para a fauna, especialmente 

para as aves, que devido sua grande capacidade de dispersão são capazes de buscarem refúgios para sua 

sobrevivência e reprodução em áreas verdes, como os parques, mesmo que estas estejam inseridas em 

ambientes urbanos (FRANCHIN & MARÇAL-JÚNIOR 2004, CHACE & WALSH 2006).  

O Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (PMFLN), por exemplo, é a maior área verde mais próxima 

do empreendimento, exibe um importante fragmento de mata, sendo a principal área de vegetação da 

região norte de Belo Horizonte. O estudo de Mafia et al. (2012) registrou para o PMFLN, 110 espécies 

de aves, distribuídas em 18 ordens e 37 famílias. A elevada representatividade de espécies da família 

Tyrannidae, mostra que muitas delas exibem plasticidade ecológica, sendo capazes de ocuparem 

variados ambientes, incluindo os urbanos. Ainda, este mesmo estudo apresenta evidências de reprodução 

e nidificação por algumas espécies, como Podilymbuspodiceps (mergulhão-caçador), 

Myiodynastesmaculatus (bem-te-vi-rajado), dentre outras. Além disso, nas áreas do PMFLN é possível 

registrar espécies de anfíbios, répteis e mamíferos. Em relação aos mamíferos por exemplo, já foram 

registrados o Callithrixpenicillata (mico-estrela), Didelphisalbiventris (gambá-de-orelha-branca), tatus, 

esquilo-caxinguelê e morcegos (PBH, 2020).  
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Figura 33 - Localização do empreendimento com relação ao bioma do Município de Belo Horizonte
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Embora o PMFLN não seja diretamente afetado e não seja capaz de manter uma comunidade de aves 

semelhante a uma área preservada, exibe importância na manutenção de uma comunidade avifaunística 

durante todo o ano, constituindo uma importante área para preservação da avifauna de Belo Horizonte 

(MAFIA et al., 2012). Além disso, espécies de morcegos frugívorosregistrados na área do Parque 

auxiliam na conservação e preservação da área local e do entorno (BRUNO et al., 2011). Portanto, é de 

suma importância que todos aqueles possíveis impactos oriundos do empreendimento sejam 

amenizados, causando um mínimo de interferência na fauna regional. 

8.3.2. Unidade de Conservação - UC e de preservação ecológica nas áreas de influência ou 

próximas ao empreendimento 

Com relação às Unidades de Conservação existentes na Área de Influência Indireta do empreendimento, 

foram elencadas na tabela a seguir, as distâncias aproximadas entre o empreendimento, as referidas UC’s 

e o ano de implantação. 

Tabela 07 - Localização do empreendimento com relação as unidades de conservação 

NOME DISTÂNCIA (km) MUNICÍPIO ANO DE IMPLANTAÇÃO 

Parque Alexander Brandt 2,1 Belo Horizonte 1996 

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo) 0,6 Belo Horizonte 2004 

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado 3,2 Belo Horizonte 1994 

 

Além das informações descritas a seguir, a localização de cada área em relação ao empreendimento está 

devidamente ilustrada no mapeamento apresentado na Figura 34. 
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Figura 34 - Unidades de Conservação
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Parque Alexander Brandt (PAB) 

O Parque Alexander Brandt foi criado pelo do Decreto n° 7.233 de maio de 1992 e apenas no ano de 

1996 foram implementados os equipamentos descritos no Programa Parque Preservado. O Parque está 

situado no Bairro Visconde do Rio Branco na região de Venda Nova e apresenta uma área aproximada 

de 12.500 m², exibindo grande importância ambiental devido a 80% da sua cobertura vegetal ser nativa 

(Figura 35). Além disso, a cada 2m² há a presença de uma árvore, fazendo com que a área do Parque 

seja totalmente coberta por vegetação arbórea de grande porte (Figura 36). 

 

Figura 35 - Entrada principal do Parque Alexander Brandt. 

 

Figura 36 - Vegetação arbórea de grande por registrada no 
Parque Alexander Brandt. 

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo) 

O Parque foi criado em 2004 a partir de uma compensação ambiental sob o nome de Parque do Bairro 

Planalto, todavia, a Lei n° 9512 de janeiro de 2008 implementa o nome de Parque José Dazinho Pimenta. 

A área verde do Parque se estende a aproximadamente 11.000 m², exibindo uma vegetação 

predominante de espécies nativas, como ipê, açoita-cavalo, pau-d’óleo, angico e jacaré (Figura 37 e 

Figura 38). Em relação a fauna destaca-se espécies de aves comuns em ambientes urbanizados, como 

Piaya cayana (alma-de-gato), Columbina talpacoti (rolinha), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) e 

Furnarius rufus (joão-de–barro) (PBH, 2020). 
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Figura 37 - Entrada principal do Parque José Dazinho 
Pimenta. 

 

Figura 38 - Exemplo de espécies arbóreas registradas no 
Parque José Dazinho Pimenta. 

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (PMFLN) 

O PMFLN está localizado na região norte de Belo Horizonte, situado na Bacia do Córrego do Nado, 

entre os bairros Planalto e Itapuã (Figura 39) (MAFIA, 2012; PBH, 2020). A partir do Decreto n° 7173 

de 23 de março de 1992 foi delimitado o perímetro do Parque, que hoje corresponde a 311.000 m² (PBH, 

2020). A área é composta por vegetação de Cerrado, de uma mata ciliar que se encontra envolta de uma 

lagoa originada pelo represamento de três nascentes, além de mata secundária seca com predomínio de 

espécies de eucalipto (PERINI et al., 2013). Atualmente, o PMFLN possui grande importância na 

manutenção da fauna de Belo Horizonte, pois é a principal área de vegetação contínua da região norte 

(Figura 40), fazendo com que espécies da fauna, principalmente as aves, utilizem esse fragmento para 

desenvolverem seu ciclo de vida.  

 

Figura 39 - Portaria principal do Parque Municipal Fazenda 
Lagoa do Nado. 

 

Figura 40 - Trilha arborizada presente no interior do Parque 
Municipal Fazenda Lagoa do Nado. 
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8.3.3. Caracterização dos ecossistemas da área que podem ser atingidos, diretamente ou 

indiretamente pelo empreendimento 

A cidade de Belo Horizonte está inserida próximo à faixa de transição de Cerrado com Mata Atlântica, 

sendo a região de estudo caracterizada por remanescentes de ambas as vegetações. Existem três parques 

municipais próximos e uma APA de proximidade significativa à estrutura a ser implantada, que ajudam 

absorção de poluentes e água pluvial descarregada ao longo dos canais da Vilarinho e córrego do Nado.  

A Região de Venda Nova, no geral, tem uma baixa presença de espaços verdes, levando em consideração 

a quantidade de empreendimentos e tamanho da população. Observando a circunvizinhança há uma alta 

taxa de edificações e de asfaltamento das vias, tendo em meio a estas, poucas espécies arbóreas, 

encontradas de forma aleatória.  

Observa-se que o entorno do local escolhido para a intervenção, onde a cobertura vegetal original 

encontra-se intensamente reduzida, cede lugar às áreas urbanizadas apresentando descaracterização 

natural e se enquadrando em área antrópica (Figura 41). Apesar de a área ser totalmente carente de 

vegetação natural, a menos de 3 km possui alguns fragmentos de mata de grande importância localizados 

nos parques supracitados.  

As informações acima ajudam a entender que, a proximidade da área do empreendimento com essas 

áreas verdes inflige em atenção especial quanto aos possíveis impactos na região. Ambas as áreas 

possuem importância ecossistêmica, formando corredores ecológicos importantes em meio urbano 

favorecendo muitas espécies, além disso, auxiliam na manutenção da fauna e flora belorizontina, 

servindo de local para as espécies desempenharem seu ciclo de vida, também algumas dessas áreas 

possuem nascentes importantes aos seus afluentes. 

 

 

Figura 41 - Avenida Vilarinho, importante via de ligação da 
região de Venda Nova com demais localidades. 

8.3.4. Identificação do estado fitossanitário de exemplares da arborização urbana 

passíveis de supressão em decorrência da implantação do empreendimento 

A empresa Engesolo realizou entre os meses de março, abril e maio de 2020, o Inventário dos Espécimes 

Arbóreos Existentes na área onde será implantado o reservatório Vilarinho II, mensurando o CAP (cm) 

e altura (m) de todos os indivíduos, a fim de subsidiar análises técnicas para supressão total da vegetação.  
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O estudo foi realizado em três lotes, denominados Remo, Localiza, e Casa da Av. Padre Pedro Pinto, 

áreas onde serão realizadas as supressões vegetal. Nessas áreas foram caracterizadas 23 espécies, 

totalizando 278 indivíduos, 10 mortas, 2 não identificadas dentre elas: Senna (1), Terminalia (1), 

Callistemon (6), Cenostigma (7), Citrus (1), Duranta (29), Dypsis (4), Eucalyptus (4), Ficus (21), 

Handroanthus (4), Leucaena (150), Magifera (9), Mimosa (5), Paubrasilia (8), Psidium (3), Schinus 

(1), Spathodea (1), Syzygium (2), Inga (3), Anadenanthera (2), Arecaceae (1), Eugenia (1), Scheffera 

(1). 

 

 

Figura 42 - Espécies arbóreas na área do empreendimento. 
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9. ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM 

Para a implantação do Reservatório Vilarinho II será necessária a escavação de um volume estimado de 

terra, que será detalhado na tabela a seguir:  

Tabela 08 - Volumes previstos para a terraplanagem 

Descrição Volume 

Corte regular 144.100,36 m³ 

Aterro 115,37 m³ 

Reaterro 2.290,25 m³ 

Demolição 3.219 m³ 

Para melhor entendimento, os projetos de terraplenagem estão disponibilizados no ANEXO X. 

É importante destacar que os resíduos gerados na atividade de terraplanagem serão corretamente tratados 

sendo estes possivelmente destinados para um dos 04 (quatro) bota foras listados a seguir: 

1. Bota fora privado: Dora Dora Transportes e Serviços - Pedro Leopoldo; 

2. Bota fora privado: Ambienta - Ribeirão das Neves; 

3. Bota fora privado: Peixoto Diniz Locações e Reciclagens - São José da Lapa; 

4. Bota fora privado: Reabilitar Soluções Ambientais - Ibirité.
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10. MÉTODOS CONSTRUTIVOS 

A seguir, serão descritos, de maneira sucinta, os métodos construtivos e necessários à implantação do 

empreendimento: 

 Regularização do terreno na cota altimétrica do projeto; 

 Execução da mureta guia; 

 Execução da parede diafragma em solo inclusive engaste na rocha; 

 Execução da pinagem com estacas tipo raiz injetada na parede diafragma e fundações dos pilares 

moldados in loco; 

 Execução de injeção de consolidação em rocha fraturada ou permeável; 

 Escavação nos perímetros externos e internos da parede até cota altimétrica do projeto e 

arrasamento da parede diafragma; 

 Execução da viga de coroamento e reaterro do perímetro externo até cota altimétrica de projeto; 

 Execução de tratamento com jet grounting das juntas da parede diafragma e na região dos pilares 

e nos contatos parede/rocha; 

 Escavação interna até o primeiro anel de travamento na cota altimétrica de projeto; 

 Execução do primeiro nível de anel de travamento, estronca de travamento e concretagem do 

pilar moldado in loco; 

 Execução até o quinto nível de anéis de travamento, estroncas de travamento e concretagem dos 

pilares moldados in loco; 

 Escavação até a cota da base das estroncas de travamento com desmonte em rocha a frio até o 

último nível de estronca; 

 Execução de concreto projetado com espessura de 0,50 metros armado com tela de aço abaixo 

da cota da base da última estronca; 

 Execução da parede moldada in loco e pilares moldados in loco no trecho de rocha abaixo da 

cota da base da última estronca; 

 Escavação até a cota altimétrica 723.50 metros com desmonte em solo de transição e/ou rocha 

a frio; 

 Execução da laje de fundo, casa de bombas, sapatas e construção dos pilares para apoio da 

cobertura do Reservatório Vilarinho II; 

 Execução da laje de cobertura do Reservatório Vilarinho II; 

 Reaterro até cota altimétrica do projeto. 
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11. PESQUISA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

Em atendimento ao item 17 do termo de referência para o licenciamento de obras de infraestrutura de 

pequeno porte, estabelecido pela DN 58/2007, e para melhor compreensão acerca do meio 

socioeconômico da região onde será implantado o Reservatório Vilarinho II, realizou-se uma pesquisa 

de percepção ambiental na área de influência direta do empreendimento. 

11.1.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos foram definidos em reuniões com a equipe técnica responsável pelo 

relatório. Nesse sentido, foi decidido a utilização da pesquisa qualitativa para o desenvolvimento da 

pesquisa referente ao meio socioeconômico do presente Relatório Ambiental, uma vez que esse tipo de 

pesquisa é eficaz para constatar particularidades e interpretações individuais. 

A fim de identificar conceituações importantes referentes às condições de vida, às transformações da 

dinâmica urbana em curso e as percepções frente às repercussões existentes ou eventualmente geradas 

pela implantação do reservatório, uma parcela representativa de moradores e comerciantes foram 

entrevistados no dia 28 de agosto de 2020, adotando a metodologia apresentada a seguir.  

 A metodologia empregada é a amostragem do tipo “Survey” que é apropriada quando o foco de 

interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e por que isso está acontecendo”, conforme 

destaca Freiras et.al., (2000). Além disso, no tipo de amostragem realizada, a escolha da amostra 

fez-se considerando as características da área de influência direta, como o número de vias e de 

moradores e comerciantes presentes em cada uma delas; 

 A aplicação dos questionários foi realizada por meio do aplicativo Smart Question Mobile, que 

possibilita a otimização e praticidade da aplicação de questionários, em vista da possibilidade 

de trabalhar de forma off-line e da tabulação dos dados ocorrer de maneira automática, com 

geração de evidências e dados precisos; 

 Os questionários contemplaram questões semiabertas, tendo em vista as alternativas fornecidas 

e a diversidade de respostas, e questões abertas, em que os entrevistados puderam expressar 

livremente suas opiniões sobre o tema indagado, necessárias à compreensão das diversas 

relações com o espaço que estão inseridos. Os modelos e os questionários respondidos 

encontram-se disponíveis no ANEXO XI.  

 A pesquisa foi apoiada por material explicativo, chamado de “informativo”, no qual foram 

contempladas informações sobre o empreendimento disponível no ANEXO XI deste relatório; 

 A realização da amostragem seletiva, considerou um padrão que buscasse explicar a percepção 

de cada segmento, visto que as diferentes percepções estão relacionadas às diferentes 

personalidades, à idade, às experiências, aos aspectos socioambientais e a educação. 

http://www.fco.eng.ufmg.br/
lucia
Realce

lucia
Realce



 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI - FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

70/100 
CNPJ 18.218.909/0001-86 – Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG – Bl 1, Sala 1400  

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 

 Foram entrevistadas 40 (quarenta) pessoas, sendo 25 (vinte e cinco) moradores e 15 (quinze) 

comerciantes inseridos na área de influência direta definida para o empreendimento, utilizando 

o critério de aleatoriedade, disponibilidade e interesse da população em participar da pesquisa, 

é importante salientar que se buscou a todo momento proporcionar uma satisfatória distribuição 

dos pontos onde as informações seriam coletadas, assim abrangendo amostras de áreas 

diferentes dentro da região; 

 Após a categorização das respostas, de todas as questões semiabertas e abertas, foi realizada a 

tabulação dos dados no editor de planilhas Excel da Microsoft, que posteriormente foram 

formatados para serem analisados e apresentados no presente documento, bem como as 

inferências decorrentes da avaliação dos dados trabalhados; 

 Concluída a etapa de diagnóstico, efetuou-se a avaliação de impactos socioambientais, que 

tomou por referência as informações obtidas na pesquisa, valendo-se de elementos sinalizados 

pelos entrevistados como possíveis ações impactantes sobre a região. 

11.2.   POPULAÇÃO E COMERCIANTES DO ENTORNO DO 
EMPREENDIMENTO 

Foram entrevistados: 

 25 (vinte e cinco) moradores e 15 (quinze) comerciantes distribuídos na área de influência direta 

do empreendimento. 

Sendo: 

 53% pertencente ao sexo feminino; 

 47% ao sexo masculino.  

A figura a seguir demonstra a localização onde foram aplicados os questionários da pesquisa.
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Figura 43 - Localização dos entrevistados
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11.3. ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS MORADORES 

Após a realização das entrevistas e tabulação dos dados adquiridos, observou-se sobre a faixa etária: 

 76% se encontra na faixa etária adulta, de vinte e um a sessenta anos; 

 Seguido de idosos, com mais de sessenta anos (20%); 

 Posteriormente jovens, com até vinte anos (04%). 

Nesse contexto, infere-se, pois, que a amostra populacional residente da área em estudo é composta por 

uma maioria adulta, conforme dados da Prefeitura de Belo Horizonte, baseados no censo 2010 do IBGE, 

apresentado na figura a seguir. 

 

Figura 44 - Pirâmide etária, Região de Venda Nova. Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte 

No que diz respeito as profissões dos residentes da região, observa-se uma diversidade de funções 

ocupadas pelos entrevistados, como pode ser analisado na tabela a seguir 

Tabela 09 - Distribuição das profissões entre os moradores entrevistados 

DISTRIBUIÇÃO DAS PROFISSÕES 

Aposentado 02 Autônomo 01 Auxiliar de produção 01 

Cabelereiro 01 Comerciante 02 Confeiteiro 01 

Consultor de vendas 01 Contador 01 Desempregado 02 

Diretor 01 Dona de casa 01 Engenheiro 01 

Funcionário público 02 Garçom 01 Laboratorista 01 
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DISTRIBUIÇÃO DAS PROFISSÕES 

Professor 02 Sacoleira 01 Soldado 01 

Técnico em enfermagem 01 Técnico automotivo 01   

Em relação ao grau de escolaridade dos moradores entrevistados, notou-se: 

 A maioria possui nível de formação até o ensino médio completo (60%); 

 12% cursou até o ensino fundamental; 

 28% possui ensino superior completo e ou ainda estão cursando.  

 

Figura 45 - Escolaridade dos moradores entrevistados 

A Região de Venda Nova apresenta média de renda estimada em R$ 759,31. Da amostra de moradores 

entrevistados: 

 44% não responderam sobre a sua renda; 

 12% responderam que recebem de 03 a 05 salários mínimos; 

 08% acima de 05 e até 10 salários mínimo; 

 4% respondeu que a renda é acima de 10 salários mínimos.  

Nesse contexto, não foi possível assimilar os resultados obtidos na aplicação dos questionários com os 

dados apresentados do IBGE para essa região, tendo em vista que a maioria optou por não responder tal 

questionamento. 

Os dados apurados com relação à renda familiar dos participantes serão exibidos a seguir. 
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Figura 46 - Renda familiar 

No que diz respeito ao tempo em que se reside no entorno e número de pessoas que moram na residência, 

observou-se que: 

 A maioria das pessoas moram na região entre 20 e 40 anos (40%); 

 Seguido de 36% acima de 40 anos; 

 8% das pessoas residem entre 01 e 05 anos; 

 8% entre 5 a 10 anos; 

 8% entre 10 e 20 anos. 

Diante do exposto foi possível perceber que a região é ocupada em sua maioria por moradores antigos 

que puderam vivenciar as mudanças e desenvolvimento do espaço que residem. 

Quanto ao meio de transporte mais utilizado, apurou-se que a maioria dos moradores utilizam: 

 Transporte público coletivo (52%); 

 Carro particular (44%); 

 Moto particular (4%). 

11.3.1. Percepção acerca do espaço da vizinhança 

Ainda sobre trânsito e meios de transporte, os moradores foram indagados quanto à qualidade do trânsito 

na região, se mora próximo à Av. Vilarinho e Rua Valter Campolina Diniz e se faz a utilização dessas 

vias para deslocamento 

Diante disso, foi observado que: 

 36% qualificaram o trânsito como sendo regular;  

 36% como sendo ruim; 
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 28% como sendo bom. 

Apurou-se que 100% dos entrevistados consideram morar próximos às ruas supramencionadas e 84% 

utilizam tais vias para deslocamento. Tal questionamento teve o intuito de constatar a concepção dos 

participantes sobre a distância e a percepção de impactos sentidos durante as obras de implantação do 

reservatório em questão. 

No que diz respeito aos aspectos ambientais da região, foi questionado ao entrevistado se ele considera 

a região suficientemente arborizada, se ele tem conhecimento de algum curso d’água presente na região 

e se ele tem conhecimento de algum problema ambiental envolvendo o curso d’água na região, caso a 

resposta anterior fosse positiva. 

 A maioria dos entrevistados não consideram a região suficientemente arborizada (44%). 

 Com relação ao conhecimento acerca dos cursos d’água presentes na região 72% dos 

entrevistados responderam que conhece. 

 56% afirmaram ter conhecimento de algum problema ambiental envolvendo esses cursos 

d’água.  

 36% não têm conhecimento e 8% não souberam responder. 

Considerando que a qualidade de vida da população está diretamente relacionada com os equipamentos 

comunitários existentes na região onde se reside, bem como a utilização desses equipamentos, no 

questionário aplicado foi questionado aos moradores se existiam ou não determinados equipamentos 

urbanos no entorno e se são utilizados pelo respondente ou por alguém de sua família. Os equipamentos 

urbanos elencados na enquete, bem como as respostas com relação ao uso podem ser analisados na 

tabela a seguir. 

Tabela 010 - Existência dos equipamentos públicos da região conforme a percepção dos moradores entrevistados 

EQUIPAMENTOS EXISTE UTILIZA NÃO UTILIZA NÃO RESPONDEU 

Praças 14 3 9 10 

Áreas verdes e de lazer 13 1 10 10 

Centros esportivos 2 1 - 10 

Centros culturais 4 - 3 10 

 De acordo com a tabela acima, observou-se a existência de diversos equipamentos urbanos 

comunitários na região, porém, 10 (dez) moradores optaram por não responder a esse questionamento. 

Ademais: 

 28% dos moradores, afirmaram que os equipamentos públicos mencionados na pergunta 

anterior sem encontram parcialmente em bom estado de conservação; 

 28% não responderam a essa pergunta;  

 24% afirmaram que estão em bom estado; 

 20% responderam que não estão em bom estado. 

Foi questionado ainda aos moradores quais são os principais problemas que a região enfrenta, sendo que 

a maioria afirmou que a principal dificuldade que a área apresenta diz respeito às enchentes que ocorrem 
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na região, seguido dos problemas relacionados ao trânsito, conforme apresentado a seguir. 

Tabela 011 - Síntese dos principais problemas que a região enfrenta na opinião dos moradores 

PROBLEMAS NA REGIÃO MÉDIA DE RESPOSTAS PROBLEMAS NA REGIÃO MÉDIA DE RESPOSTAS 

Alagamentos 02 Área verde 01 

Comércio escasso 01 Chuvas 01 

Falta de praças 01 Enchente 07 

Trânsito 06 Segurança 05 

Sinalização 01 Falta de área de lazer 01 

Drenagem 01 Uso de drogas 01 

Não respondeu/Não soube 
responder 

01 Nenhum problema 04 

Considerando os problemas abordados foi perguntado aos entrevistados quais seriam as principais 

necessidades de investimento na região, observou-se que a maioria respondeu que a região necessita de 

soluções para minimizar os alagamentos ocorridos e melhorias na segurança, conforme apresentado a 

seguir. 

Tabela 12 - Necessidades de investimento na região na opinião dos moradores 

NECESSIDADES DE 
INVESTIMENTO NA REGIÃO 

MÉDIA DE RESPOSTAS 
NECESSIDADES DE 

INVESTIMENTO NA REGIÃO 
MÉDIA DE RESPOSTAS 

Melhorias no asfalto 03 Escolas 02 

Posto de saúde 01 Infraestrutura 02 

Infraestrutura da Av. Padre 
Pedro Pinto 

01 Segurança 06 

Drenagem 02 Comércio 01 

Minimizar os alagamentos 06 Transporte 01 

Saneamento 01 Sinalização 01 

Trânsito 05 
Não respondeu/Não soube 

responder 
02 

Ainda sobre a percepção acerca do espaço da vizinhança, foi abordado na pesquisa sobre a necessidade 

da incorporação de comércios na região, a maioria dos entrevistados optaram por não responder a esse 

item.  

Finalizando os questionamentos sobre a percepção do espaço da vizinhança, foi questionado aos 

moradores se houve um aumento da população e do número de construções e do número de veículos em 

circulação na região nos últimos anos, 56% responderam que sim. 

11.3.2. Percepção sobre o empreendimento 

Com o intuito de compreender o conhecimento dos moradores sobre a implantação do reservatório, foi 

questionado se ele tem conhecimento sobre o conjunto de intervenções que está sendo realizado para 

minimizar os alagamentos na região, bem como sobre o Reservatório Vilarinho II, sendo assim: 

 64% dos entrevistados relataram que não têm conhecimento; 

 52% dos respondentes já tinham ouvido falar sobre a implantação do reservatório; 

 48% não conheciam. 

Para entender o conhecimento e expectativas dos entrevistados foi questionado se ele acredita que o 

http://www.fco.eng.ufmg.br/
lucia
Realce



 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI – FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

77/100 
CNPJ 18.218.909/0001-86 – Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG – Bl 1, Sala 1400  

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 

conjunto de obras minimizará os alagamentos e enchentes na região, 76% dos moradores entrevistados 

acreditam na minimização desses eventos. 

Sobre a influência do Reservatório Vilarinho II, bem como dos seus objetivos propostos, 60% acreditam 

que o empreendimento será responsável pela valorização das residências da região. 

Acerca do projeto urbanístico e paisagístico, tendo em vista a implantação dos equipamentos públicos 

previstos: 

 76% acredita que o espaço e os equipamentos serão utilizados e bem aproveitados pela 

população; 

 68% acredita que esses equipamentos atenderão à demanda da região. 

Sobre o aumento de fluxo de pessoas e veículos na região, a interferência do empreendimento no trânsito 

da região 72% acredita que haverá aumento, considerado moderado pela maioria dos entrevistados. 

Tendo em vista a percepção dos participantes sobre a implantação do reservatório que faz parte do 

conjunto de obras que visam minimizar os alagamentos ocorridos na região durante eventos de chuvas 

intensas, foi questionado aos entrevistados quais as características positivas e negativas dessa 

implantação. Os resultados desse questionamento são apresentados a seguir, sendo que 100% acredita 

que a região será beneficiada, apesar de citarem alguns aspectos negativos. 

 

Tabela 13 - Características positivas e negativas 

POSTIVO NEGATIVO 

RELATOS DOS MORADORES MÉDIA DE RESPOSTAS RELATOS DOS MORADORES MÉDIA DE RESPOSTAS 

Acabar ou minimizar os 
problemas ocasionados pelas 

enchentes 
08 Afetar os vizinhos 01 

Lazer 02 Aumento no fluxo de pessoas 01 

Melhoria para a população 01 Barulho da obra 01 

Pontos comerciais 01 O ideal seria abrir mais galerias 01 

Diminuição dos problemas da 
população 

07 Dúvidas se irá suportar a água 01 

Segurança na época de chuva 01 Se não for eficaz 01 

Será bom 01 Trânsito 10 

União da população 01 Transtornos 01 

Valorização da região 01 Não há impacto negativo 10 

Não respondeu/Não soube 
responder 

04 
Não respondeu/Não soube 

responder 
05 

Tendo em vista os impactos comuns existentes em um empreendimento com essa tipologia e com esse 

objetivo, foi concedido ao participante a oportunidade de sugerir medidas para minimização dos 

aspectos negativos bem como sugestões para potencializar aqueles aspectos considerados positivos. 

 

Tabela 14 - Ações minimizadoras e potencializadoras mencionadas pelos moradores entrevistados 

SUGESTÕES MNIMIZADORAS OCORRÊNCIA SUGESTÕES POTENCIALIZADORAS OCORRÊNCIA 

Não há como prevenir os 
desconfortos 

01 Melhorias no asfalto 01 

Rever as regulamentações 01 Policiamento/Segurança 05 

http://www.fco.eng.ufmg.br/


 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI – FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

78/100 
CNPJ 18.218.909/0001-86 – Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG – Bl 1, Sala 1400  

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 

SUGESTÕES MNIMIZADORAS OCORRÊNCIA SUGESTÕES POTENCIALIZADORAS OCORRÊNCIA 

Usar equipamentos novos 01 Investir em áreas de lazer 04 

  Fazer rápido 01 

  Fazer em parte mais organizada 01 

  Melhorar as vias de acesso 01 

  
Mudar a mão da rua ao lado do lar dos 

idosos 
01 

  
Sinalização na Rua Valdemar Dias 

Coelho 
01 

Vale ressaltar que ao final da entrevista, os entrevistados poderiam fazer comentários diversos relativos 

ao tema, abordando itens que não foram contemplados no questionário aplicado. Dessa forma, segue na 

íntegra os depoimentos dos participantes: 

 “Implantação de bocas de lobo”; 

 “Implementar projetos sociais”; 

 “Incrementar boca de lobo na rua”; 

 “Mais verde na região”; 

 “Tornar o lugar mais verde” 

11.4.  PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS COMERCIANTES 

Foram entrevistados: 

 60% de comerciantes do sexo masculino; 

 40% do sexo feminino.  

Dos respondentes observou-se que a maioria dos participantes, 73% se encontra na faixa etária adulta. 

Os dados dos respondentes estão exibidos no ANEXO X do presente documento. 

No que diz respeito ao tempo de permanência no entorno, observou-se que a maioria dos entrevistados 

trabalha na região de 01 a 05 anos (40%). Os dados obtidos podem ser analisados na figura a seguir. 
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Figura 47 - Tempo de trabalho dos entrevistados na região 

No que tange o grau de instrução dessa população, foi observado que: 

 40% dos entrevistados possuem o nível de formação até o ensino médio completo; 

 7% possuem nível de escolaridade até o ensino fundamental; 

 27% possuem ensino superior incompleto; 

 13% apresentam ensino médio incompleto; 

 7% possuem pós graduação latu sensu. 

No que concerne a renda média mensal dos comerciantes entrevistados: 

 53% responderam receber acima de 01 salário até 03 salários mínimos; 

 47% optaram por não responder a essa pergunta.  

Sendo assim, não é possível observar padrões econômicos nos resultados apresentados. 

Em relação ao meio de transporte utilizado pelos comerciantes para locomoção diária, notou-se que: 

 47% utilizam carro próprio como principal meio de transporte; 

 27% andam de ônibus; 

 13% de moto; 

 13% a pé.  

No que diz respeito à distância das residências dos entrevistados com o local em que trabalham, apurou-

se que 53% afirmaram morar longe do estabelecimento em que trabalham. 

11.4.1. Percepção acerca do espaço da vizinhança 

Ainda sobre trânsito e meios de transporte, os comerciantes foram indagados quanto à qualidade do 

trânsito da região, diante disso, foi observado que: 

 40% dos respondentes qualificaram o trânsito da região como sendo bom; 

 40% como ruim; 
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 20 % como regular.  

Com relação das vias onde serão realizadas as interferências do Reservatório Vilarinho II, 80% dos 

entrevistados responderam que utilizam a Av. Vilarinho e Rua Valter Campolina Diniz para seu 

deslocamento  

Com relação à questões ambientais: 

 Foi questionado à população entrevistada se eles consideram a região suficiente arborizada e 

53% respondeu de forma positiva.  

 Sobre os cursos d’água presentes na região, 100% afirmou conhecer, e quando foi questionado 

se há conhecimento de algum problema ambiental os envolvendo, 93% afirmou ter 

conhecimento, sendo que esses apontaram como problemas as enchentes e alagamentos e 

lançamento de esgoto. 

No que tange os equipamentos comunitários, considerando também ser de importância para a qualidade 

de vida da população comerciante do local, no questionário aplicado foi abordado sobre quais desse 

existem na área do entorno e se fazem uso dos mesmos. Os equipamentos urbanos e comunitários 

abordados foram: praças, áreas verde e de lazer, centros esportivos e culturais.   

 

Tabela 15 - Existência dos equipamentos públicos da região conforme a percepção dos comerciantes entrevistados 

EQUIPAMENTOS EXISTE UTILIZA NÃO UTILIZA NÃO RESPONDEU 

Praças 2 - 1 10 

Áreas verde e de lazer 2 - 2 10 

Centros esportivos - -  10 

Centros culturais 1 - 1 10 

De acordo com a tabela acima, observou-se que a maioria dos comerciantes não possuem conhecimento 

acerca da existência de praças, áreas verde e de lazer e centros esportivos.  

Foi questionado ainda aos comerciantes quais são os principais problemas que a região enfrenta, sendo 

que a maioria dos entrevistados (87%), afirmaram que a principal dificuldade que a área apresenta diz 

respeito às enchentes, alagamentos e inundações, seguindo de problemas relacionados ao trânsito. 

Considerando os problemas abordados foi perguntado aos comerciantes quais seriam as principais 

necessidades de investimento na região. Observou-se que a maioria dos entrevistados (27%) respondeu 

que há necessidade em segurança e 27%, mencionaram sobre a necessidade de investimento em 

infraestrutura. 

Tabela 16 - Necessidades de investimento na região na opinião dos comerciantes 

NECESSIDADES DE 
INVESTIMENTO NA REGIÃO 

MÉDIA DE RESPOSTAS 
NECESSIDADES DE 

INVESTIMENTO NA REGIÃO 
MÉDIA DE RESPOSTAS 

Criação do reservatório 1 Infraestrutura 4 

Minimizar as enchentes e 
alagamentos 

4 Melhoria na sinalização 1 

Aumentar policiamento 1 Segurança 1 

Trânsito 1 Não sabe/Não respondeu 3 
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Ainda sobre a percepção da população entrevistada acerca da vizinhança, foi abordada na pesquisa sobre 

a necessidade de incorporação de comércios na região. Observou-se que maioria dos entrevistados não 

responderam ou não souberam responder, ou afirmaram não ter necessidade.  

Sobre o aumento da população e do número de construções no entorno e sobre o aumento do número de 

veículos em circulação na região, 53% afirmaram que perceberam esse aumento.  

11.4.2. Percepção dos comerciantes sobre o empreendimento 

Com o intuito de compreender o conhecimento dos participantes sobre a implantação do Reservatório 

Vilarinho II, foi questionado se possuem conhecimento sobre o conjunto de intervenções que têm como 

objetivo minimizar os alagamentos na região. 

 60% afirmaram não ter conhecimento; 

 33% respondeu que conhece; 

 7% não responderam ou não souberam responder.  

Em específico ao Reservatório Vilarinho II, 60% respondeu não saber sobre a implantação e 40% 

afirmou já ter ouvido falar na obra a ser realizada. 

Após a breve apresentação aos entrevistados sobre o conjunto de obras e a estrutura proposta, buscou-

se saber se eles acreditam que com isso será minimizado os alagamentos e enchentes na região, a maioria 

(80%) acredita que sim. 

Ainda no sentindo de compreensão da relação dos estabelecimentos entrevistados com o 

empreendimento, o entrevistado foi questionado se ele acredita que com a implantação do Reservatório 

Vilarinho II, seu comércio poderá ser beneficiado. Dessa forma, 93% responderam de forma positiva e 

7% não responderam ou não souberam responder. 

Sobre o espaço de vivência a ser implantado após a conclusão das obras do reservatório: 

 73% acredita que o espaço / equipamentos serão bem utilizados e bem aproveitados pela 

população; 

 20% responderam de forma negativa; 

 7% foram indiferente. 

Sobre a influência da implantação do reservatório na dinâmica imobiliária da região, 87% dos 

entrevistados acreditam que o empreendimento será responsável pela valorização das residências e 

comércios do entorno.  

No que tange a questão do aumento no fluxo de veículos e de pessoas na região, a maioria (67%) acredita 

que o empreendimento será responsável por um aumento, considerado pelos entrevistados de 

intensidade moderada. 

Tendo em vista a percepção dos participantes sobre a implantação do Reservatório Vilarinho II e seus 

impactos, foi questionado aos entrevistados quais as características positivas e negativas dessa 
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intervenção. É importante ressaltar que 100% dos entrevistados consideram que a estrutura trará 

benefícios para a região. Os impactos serão apresentados nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 17 - Aspectos positivos mencionados pelos comerciantes entrevistados 

ASPECTOS POSITIVOS OCORRÊNCIA ASPECTOS POSITIVOS OCORRÊNCIA 

Solução de problemas 03 Mais clientes 01 

Melhoria para todos 01 
Minimização dos alagamentos e 

enchentes 
08 

Utilização da praça que será 
implantada 

02 Segurança 01 

Diminuição dos prejuízos dos 
comerciantes ocasionados pelos 

alagamentos 
01 Melhor visualização do comércio 01 

 

Tabela 18 - Aspectos negativos mencionados pelos comerciantes entrevistados 

ASPECTOS NEGATIVOS OCORRÊNCIA ASPECTOS POSITIVOS OCORRÊNCIA 

Ruído na fase de obras 02 Aumento dos roubos 01 

Possíveis desvios de tráfego 01 
Não responderam/Não souberam 

responder 
03 

Tendo em vista os impactos comuns existentes em um empreendimento com essa tipologia, foi 

concedido ao participante da presente pesquisa, a oportunidade de sugerirem medidas para minimização 

de tais. Dessa forma, os respondentes sugeriram algumas alternativas, conforme exposto a seguir: 

Tabela 19 - Ações minimizadoras e potencializadoras mencionadas pelos moradores entrevistados 

SUGESTÕES MNIMIZADORAS OCORRÊNCIA SUGESTÕES POTENCIALIZADORAS OCORRÊNCIA 

Implantando o sistema “olho vivo” 01 As obras serem feitas em outro lugar 01 

Investir em policiamento 01 Evitar poeira 01 

  Amenizar as enchentes 01 

Vale ressaltar que ao final da entrevista, os comerciantes poderiam fazer comentários diversos relativos 

ao tema, abordando itens que não foram contemplados no questionário aplicado. Dessa forma, seguem 

na íntegra os depoimentos dos participantes:  

 “Necessidade de implantação de retornos” (uma ocorrência)  

 “Cooperação da população”  
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12. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Apesar de ser considerada uma obra de infraestrutura de pequeno porte, não se descarta a possibilidade 

de geração de impactos que possam interferir nos meios físico, biótico e socioeconômico gerando 

diversas consequências.  

Para um melhor entendimento quanto aos possíveis impactos provenientes das intervenções a serem 

realizadas em relação aos meios citados, estes serão detalhados nos tópicos a seguir, sendo consideradas 

as fases de implantação do reservatório e pós obras. 

12.1. IMPACTOS NA FASE DE PLANEJAMENTO 

Serão apresentados e avaliados os impactos ambientais inerentes às atividades relativas à etapa de 

planejamento da estrutura para os meios estudados (físico, biótico e socioeconômico). 

12.1.1. Expectativas da população acerca da implantação da estrutura 

A geração de expectativas na comunidade é um fato que ocorre de modo sistemático quando da 

divulgação das interferências a serem realizadas na região, como é o caso da implementação do 

reservatório. Este processo tende a adquirir intensidade progressivamente maior à medida que se 

aproxima o momento do licenciamento ambiental e o início efetivo das obras. 

Esta mobilização é positiva, pois além de favorecer a divulgação de informações sobre a estrutura para 

a população da região, permite a inserção de críticas, expectativas, sugestões e reivindicações locais na 

análise de alternativas de projeto por parte do empreendedor. 

Pode-se considerar que os impactos em questão já foram sentidos por parte da população quando do 

desenvolvimento do presente Relatório Ambiental. Durante esta fase, a região onde será implantado o 

Reservatório Vilarinho II, recebeu a visita de equipes técnicas para a realização de levantamento de 

informações, dados e consultas junto aos órgãos públicos para elaboração dos projetos e estudos 

ambientais. Essas ações, dentre outras que as precederam, certamente ocasionaram expectativas, dúvidas 

e apreensões.  

12.1.2. Geração de empregos temporários 

Uma das primeiras atividades identificadas para implantação e operação do reservatório é a contratação 

de técnicos especialistas, já na fase de estudos, quando são desenvolvidas análise de viabilidade do ponto 

de vista técnico, econômico-financeiro e ambiental da obra e projetos técnicos diversos, gerando 

múltiplos postos de trabalho e, consequentemente, dinamizando a economia regional. 

http://www.fco.eng.ufmg.br/
lucia
Realce



 

FUNDAÇÃO CHRISTIANO OTTONI – FCO 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

84/100 
CNPJ 18.218.909/0001-86 – Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - E. Eng. UFMG – Bl 1, Sala 1400  

CEP: 31.270-901 - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3409-1900  www.fco.eng.ufmg.br  -  e-mail:  fco@fco.eng.ufmg.br 

12.2. IMPACTOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO 

O maior índice de impactos ocorre durante as fases de obras, ocasionando como consequência possíveis 

transtornos para as suas áreas de influência.  

Diante disso, no intuito de reconhecer quais impactos as atividades a serem desenvolvidas poderão 

acarretar riscos à saúde e bem-estar da população, abaixo serão descritos, em tópicos, as principais 

interferências analisadas.  

12.2.1. Desvio de tráfego 

  
Transtornos para os usuários 

Sabe-se que para a realização das obras na área escolhida será necessária a interdição de algumas vias e 

também a criação de desvios temporários na circulação do trânsito. Tais ações podem gerar diversos 

transtornos para os usuários da Av. Vilarinho interseção com a Rua Valter Campolina Diniz, como 

aumento da distância percorrida, elevação do tempo de deslocamento, possibilidade de ocasionar 

desgastes psicólogicos, aumento dos gastos com combustíveis e com a manutenção dos veículos, dentre 

outros. 

 
Redução de clientes para os comércios locais 

Diante dos transtornos a serem gerados na região e influenciados pelas possíveis interdições de vias nas 

áreas do entorno, há uma tendência de redução do fluxo de pessoas no local e automaticamente, menor 

procura pelos comércios, que tendem a sofrer uma queda, podendo acarretar prejuízos. 

 
Aumento na emissão de gases poluentes 

Com a possibilidade da intensificação do trânsito em algumas vias, do aumento do trajeto a ser 

percorrido pelos motoristas e do aumento do tempo de acionamento dos motores, tende-se a elevar a 

quantidade de gases poluentes liberados pelos veículos automotores, o que pode contribuir com a 

poluição atmosférica e com o aumento do efeito estufa. 

Além disso, a utilização de veículos e equipamentos também pode contribuir para o aumento da emissão 

de gases e logicamente interferir na qualidade do ar. 

 
Intensificação na circulação de veículos em ruas preparadas para baixa circulação 

Nem todas as vias da região são estruturadas para receberem um maior fluxo de veículos, assim, ao se 

utilizarem destas para os possíveis desvios de tráfego da Av. Vilarinho interseção com a Rua Valter 

Campolina Diniz, pode-se intensificar consideravelmente o trânsito nestes locais, acarretando em 

congestionamentos, elevando o risco de acidentes e colisões, além de poder gerar danos nas estruturas 

destas ruas e avenidas devido, principalmente, a sobrecarga do tráfego deslocado. 
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12.2.2. Desterramento para implantação da estrutura 
 

Emissão de material particulado 

As atividades de terraplanagem e escavações tendem a gerar materiais particulados. Além de causar uma 

poluição visual na região, também contribui com a poluição do ar, o que pode aumentar a incidência de 

doenças respiratórias tanto para os operadores, usuários, comerciantes e moradores do local. 

 
Geração de ruídos e vibrações 

Tendo em vista a dinâmica necessária para a implantação da estrutura, os impactos inerentes à geração 

de ruídos podem ser causados pelas atividades de obra civil geradas pelas máquinas e equipamentos 

utilizados como; betoneiras, guinchos, furadeiras, entre outros. Tais equipamentos originam ruídos 

contínuos flutuantes e ruídos de tipo impulsivo.  

É importante mencionar que a obra de implantação do reservatório irá gerar ruídos diversos inerentes 

ao funcionamento dos equipamentos listados a seguir, com suas respectivas faixas de pressão sonora. 

 

Tabela 20 - Fontes geradoras de ruídos e taxas em decibéis para a fase de implantação do empreendimento. 

EQUIPAMENTO NÍVEIS DE RUÍDOS (VARIAÇÃO) 

Compressor 70-114 dB (A) 

Escavadeira 70-108 dB(A) 

Grua 70-110 dB(A) 

Empilhadeira  62-125 dB(A) 

Marreta manual  58-110 dB(A) 

Martelete  70-112 dB(A) 

Caminhão 70-123 dB(A) 

Maçarico 70-118 dB(A) 

Furadeira elétrica portátil 92-101 dB(A) 

Furadeira elétrica portátil de impacto 92-101 dB(A) 

Rompedores elétricos pneumáticos 103-105 dB(A) 

Betoneiras 82-92 dB(A) 

Vibradores 85-95 dB(A) 

Compactadores  91-110 dB(A) 

Quanto às vibrações, estas podem causar uma série de incômodos ou inconvenientes, desde o simples 

desconforto da comunidade circunvizinha até o afugentamento de fauna. Dessa forma os efeitos deste 

impacto são percebidos nos meios físico, biótico e antrópico. 

É importante ressaltar que o terreno escolhido para implantação do Reservatório Vilarinho II possui 

proximidade com diversas edificações residências, e que os moradores confrontantes poderão sentir um 

nível de impacto ainda maior. 
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Impactos na infraestrutura urbana 

A circulação de máquinas, consideradas como de grande porte devem ser operadas com os devidos 

cuidados para evitar colisões os equipamentos urbanos e evitar que haja danos significativos. 

Igualmente, a circulação destas em vias de baixa resistência podem danificar os asfaltos e calçamentos. 

Está prevista a implantação de um projeto paisagístico e urbanístico após o término das obras do 

Reservatório Vilarinho II conforme mencionado anteriormente. Esse tipo de projeto contribui para uma 

interação entre os espaços e a população, fazendo transições espaciais convidativas. 

 
Geração de resíduos 

A geração de resíduos sólidos durante a fase de implantação do empreendimento abrange os resíduos 

do tipo doméstico originado pelos trabalhadores alocados, além de resíduos da construção civil, 

compreendendo as sobras de madeira, ferragens, papel, papelão, sacos de cimento e argamassa, 

plásticos, entulho mineral (eventuais sobras de materiais), dentre outros. 

Os efeitos decorrentes da geração de resíduos sólidos e de sua disposição inadequada podem promover 

a emanação de odores fétidos, o surgimento de vetores transmissores de patogenias, impactando, 

também, visualmente os locais de sua deposição. 

Outro aspecto importante relativo ao tema que deve ser considerado no presente Relatório Ambiental 

consiste na ocorrência acidental de vazamento de combustíveis fósseis, óleos e graxas de máquinas e 

equipamentos utilizados durante as obras ou, eventualmente, em locais de estocagem de suprimentos e 

insumos sem medidas de contenção, que podem acarretar na percolação de poluentes. 

Para que não ocorram os eventuais impactos decorrentes do acondicionamento ou disposição final 

inadequada dos resíduos sólidos gerados na etapa de implantação do reservatório, os resíduos da 

construção civil deverão ser acondicionados, transportados e destinados adequadamente conforme o tipo 

de material, atendendo a Resolução CONAMA nº 307/2002. 

 

Risco de carreamento de sedimentos para os cursos d’água 

Vinculado ao manuseio de terra, concreto e demais materiais dos processos de terraplanagem e 

construção do reservatório, o risco de carreamento de sedimentos pode ocorrer caso não haja um 

planejamento adequado para as etapas da implantação e caso os operadores não estejam devidamente 

conscientizados para executarem as suas atividades com atenção e seguindo os procedimentos pré-

estipulados. 

12.2.3. Modificação nas redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água, de 

comunicação e gasoduto 

Para as intervenções serão necessários desvios de algumas redes subterrâneas de água, esgoto e gás. 

Para esta ação, os fluxos das canalizações poderão ser interrompidos, o que poderá levar ao 

desabastecimento temporário para moradores e comerciantes locais.  

Já em caso de vazamento dos produtos durante as atividades de modificações das redes, poderá ocasionar 
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diversos tipos de poluição, como visual, do ar, do solo, dos recursos hídricos além dos riscos de danos 

à saúde das pessoas e até mesmo de animais.  

12.2.4. Geração de efluentes (provenientes dos banheiros químicos) 

Para atender aos trabalhadores no local serão instalados banheiros químicos. Seus efluentes devem ser 

contidos de forma correta até alcançarem a sua destinação. Caso haja vazamentos destes efluentes os 

mesmos podem ocasionar mau cheiro, atrair vetores de doenças, contaminar o solo e a água e gerar 

danos para a saúde de pessoas e animais. 

12.2.5. Saúde e segurança dos trabalhadores 

As atividades de construção civil em algumas situações expõem o trabalhador aos riscos de ocorrência 

de acidentes, tendo em vista, dentre outros aspectos, que o canteiro de obras muitas vezes não é 

adequadamente planejado, sendo a distribuição de equipamentos e ferramentas em seu espaço 

inadequadas, aumentando a exposição a perigos. 

Desta forma, conforme será posteriormente descrito no presente relatório, o empreendedor, suas 

empreiteiras de obras contratadas para os serviços, ou seus prepostos deverão comunicar a Delegacia 

Regional do Ministério do Trabalho o início das obras bem como deverão seguir as orientações da NR-

18 e toda a normatização pertinente com relação ao tema. 

12.3. IMPACTOS NA FASE DE OPERAÇÃO 

O objetivo primordial que estimulou a proposição das intervenções a serem implementadas é de 

minimizar os impactos negativos em casos de inundações e alagamentos na área foco deste estudo. Logo, 

entende-se que a intenção das obras é de beneficiar a região, proporcionando o máximo possível de 

impactos positivos. 

Assim sendo, no intuito de reconhecer quais impactos a conclusão das intervenções poderão acarretar, 

foram analisadas as situações a seguir elencadas. 

12.3.1. Redução dos danos das estruturas viárias e sinalização 

As enchentes e inundações que vem ocorrendo ao entorno das principais vias da Região de Venda têm 

ocasionado diversos danos à infraestrutura da região. Esses danos serão minimizados com a operação 

da estrutura.  

12.3.2. Redução de gastos com perdas e manutenção do patrimônio público e privado 

A ocorrência de danos ao patrimônio público e privado nas áreas de alagamento faz com que, tanto o 

poder público quanto os comerciantes e residentes, tenham gastos consideráveis com a reparação de 

estragos. Uma das expectativas após a conclusão das obras da estrutura, é de minimizar a possibilidade 

de eventos de cheias e inundações no local, o que também reduzirá as demandas por esses tipos de 

gastos. 
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Outro ponto que será intensificado é referente a qualidade das vias e meios de sinalização, que por 

consequência, terão a vida útil ampliada. 

12.3.3. Segurança para os transeuntes 

As inundações que ocorrem no entorno do local das obras, resulta em situações de risco para os 

moradores, comerciantes e população flutuante, sejam por atingimento do nível de água nas edificações, 

veículos e estruturas públicas como pontos e estações de ônibus. 

A função do reservatório será aumentar a capacidade de armazenar os incrementos de vazões de cheias 

provenientes de precipitações intensas, o que acarretará na ampliação da segurança dos transeuntes. 

12.3.4. Redução de congestionamentos e do tempo em trânsito em dias chuvosos 

Com a implantação do Reservatório Vilarinho II que faz parte de um conjunto de obras de intervenções 

para a minimização dos alagamentos ocasionado na Região de Venda Nova, deduz-se que o trânsito terá 

uma melhor fluidez em dias chuvosos, reduzindo os congestionamentos e por consequência, o tempo de 

deslocamento dos veículos. 

12.3.5. Aumento da atratividade para comércios locais 

Diante da ampliação da segurança e da fluidez do trânsito esperada após a entrega das obras, é possível 

que as pessoas sejam atraídas para utilizarem as vias locais aumentando, inclusive, a demanda por 

comércios na região.  

12.3.6. Valorização da região e melhoria da qualidade de vida 

Com vias de maior qualidade e maior segurança e maior capacidade do sistema de drenagem da região 

armazenar um maiores volumes de águas pluviais evitando as inundações, com um comércio mais 

atrativo e com infraestruturas mais funcionais, a qualidade de vida na região tende a melhorar, o que 

também acarreta em uma valorização do local. 

Além disso, será implantado o projeto paisagístico que prevê praça, área verde, academia a céu aberto e 

quadra, proporcionando um espaço de vivência para a população do entorno, além de contribuir de forma 

positiva para o paisagismo da região, proporcionando opções de lazer e incentivo a práticas esportivas 

e de atividade física. 

12.3.7. Melhoria da mobilidade local 

O conjunto de melhorias ocasionado pela entrega do reservatório permitirá que pedestres e ciclistas 

circulem melhor e com mais segurança, uma vez que em situações de condições climáticas 

desfavoráveis, a população é aconselhada a evitar circular na região devido ao risco de alagamento das 

vias, sendo obrigadas a mudarem seus trajetos. Espera-se que com a implantação esses transtornos sejam 

minimizados. 
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12.3.8. Redução da taxa de interdição e abandono das moradias e comércios 

Diante das consequências vivenciadas durante os períodos chuvosos na região, diversas casas e 

comércios foram interditados para a segurança de seus usuários. Algumas interdições acontecem de 

forma temporária, mas também há casos de interdições definitivas. O risco de ser retirado de suas 

moradias contribui para o abandono das edificações. 

Com as melhorias previstas pela implementação do reservatório, o número de interdições e de abandono 

das moradias e comércios tende a diminuir. 

12.3.9. Possibilidade de crescimentos dos empreendimentos da região e geração de 

empregos 

Com a melhoria da infraestrutura da região, espera-se proporcionar maior segurança, visto a atratividade 

de pessoas e a valorização do local, e com isso contribuir com a possibilidade de crescimento dos 

empreendimentos da região, influenciando na oferta de empregos. 
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13. MATRIZ DE IMPACTOS 

A seguir cada impacto anteriormente descrito foi avaliado com base nos critérios de ponderação, 

apresentados e ordenados em matriz, segundo o período de sua ocorrência, sua abrangência e sua 

magnitude, conforme exibido na Tabela 21 a seguir. Para facilitar a identificação dos impactos na tabela 

em questão, após a descrição do mesmo foi inserida uma referência ao item relacionado no relatório, 

onde é procedida a descrição minuciosa e comentários pertinentes com relação ao referido impacto.  

Os critérios de ponderação que embasaram a análise são: 

 Fase de ocorrência: diz respeito ao período em que o impacto deverá ocorrer, se durante a 

etapa de planejamento, durante o período de implantação, ou na fase de operação / utilização da 

estrutura;  

 Reflexo sobre o ambiente: avalia-se se o impacto tem reflexos positivos ou negativos sobre o 

ambiente; 

 Periodicidade: diz respeito à duração do impacto; avalia-se se o mesmo é temporário, 

permanente ou cíclico, ou seja, apresenta uma recorrência em períodos definidos; 

 Tempo de Ocorrência: diz respeito ao momento em que o impacto ocorre, tendo como 

referência o início da fase a que ele se refere - planejamento, execução / implantação ou 

operação / utilização; pode assim ser um impacto de curto prazo, quer dizer, com início imediato 

após a ação que o causou, de médio ou longo prazo, ou seja, apresentando um intervalo de tempo 

médio ou longo entre a ação e a ocorrência do mesmo. Neste caso considerou-se os impactos 

relacionados à fase de operação apenas; 

 Reversibilidade: refere-se à possibilidade de reversão ou não do impacto, mediante a adoção 

de medidas ou conclusão de etapas; 

 Abrangência Espacial: avalia-se neste caso se o impacto é local, isto é, se é restrito à área de 

influência direta. Caso o referido impacto tenha abrangência maior, podendo impactar 

determinada região, será denominado regional ou ainda será denominado estratégico, se tem tal 

caráter por impactar uma grande área do município de Belo Horizonte e outros vizinhos; 

 Magnitude Relativa: refere-se à intensidade do impacto, ou seja, à sua capacidade de alterar o 

ambiente, podendo ser classificada como alta, média, ou baixa magnitude, de acordo com o grau 

de comprometimento da qualidade ambiental que o impacto impõe.
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Tabela 21 - Matriz de impactos e medidas 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 
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Geração de expectativa da população    x x x x   x   x   x  x   x   Implementar ações de comunicação social 

Transtorno para os usuários   x  x  x  x     x  x x    x  - Planejar alterações a serem realizadas no trânsito local, 
considerando os desvios menos impactantes ao trajeto dos 
usuários e garantir a fluidez no trânsito conforme orientações e 
aprovação da BHTRANS; 

- Considerar os comércios locais evitando o comprometimento dos 
acessos aos estabelecimentos implementando sinalização 
adequada; 

- Considerar os menores trajetos para que assim, acarrete o menor 
tempo possível de deslocamento evitando que os motores dos 
veículos estejam acionados por um maior tempo causando um 
aumento na geração de gases poluentes; 

- Implantar sinalização adequada, informando previamente à 
população os desvios a serem implantados durante a execução 
das obras, evitando a circulação excessiva de veículos em vias 
despreparadas, além de alertar aos pedestres os ricos de 
circulação próxima a obra. 

Redução de clientes nos comércios 
locais 

  x  x  x  x     x  x x    x  

Aumento na emissão de gases 
poluentes 

x x x  x  x  x     x x  x   x   

Intensificação na circulação de 
veículos em ruas preparadas para 
baixa circulação 

x    x  x  x     x x  x     x 

Emissão de material particulado x x x  x  x  x     x x  x    x  

- Realizar a umectação das vias para evitar haja dispersão no 
entorno; 

- Promover a limpeza adequada dos locais passíveis de deposição 
de particulados, bem como das rodas dos veículos que circularam 
o canteiro de obras; 

- Garantir o transporte adequado dos resíduos gerados pelas 
atividades de escavações. 

Geração de ruídos e vibrações 

 
 x x  x  x  x     x x  x    x  

- Atender ao estabelecido pela NBR 10.151:2000 no que tange aos 
níveis máximos permitidos e demais aspectos; 

- Realizar medições de ruídos; 

- Estar em conformidade com a Lei Municipal 9.505/2008 - adoção 
de medidas para minimizar a emissão de ruídos durante a 
execução da obra quanto aos níveis permitidos por faixa de 
horário; 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 

Descrição das medidas 
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- As atividades das obras acontecerão nos horários permitidos pela 
legislação e, caso seja necessário realizar alguma atividade em 
algum período especial, deverá ser previamente solicitado 
autorização junto aos órgãos pertinentes; 

- Promover devidas manutenções dos equipamentos; 

- Exigir e fiscalizar a utilização de EPI’s por parte dos trabalhadores 
conforme estabelecida pela NR-6 e atender as premissas da NR-
15 no que concerne aos níveis e limites de tolerância a exposição 
as fontes de ruídos. 

Impactos na infraestrutura urbana 

 
x  x  x  x   x x    x  x   x   

- Orientar os colaborados quanto as formas adequadas e seguras 
de circulação dos veículos de grande porte para evitar colisões 
com os equipamentos urbanos; 

- Verificar previamente a resistência dos acessos para a circulação 
contínua dos veículos pesados; 

- Providenciar medidas de reparos em caso de eventuais danos 
causados. 

Geração de resíduos 

 
x x x  x  x  x     x x   x   x  

- Sugere-se a elaboração e implementação de um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil conforme 
estabelecido na Resolução CONAMA nº 307/2002, com o intuito 
de estabelecer diretrizes mínimas para a correta destinação dos 
resíduos, e em atendimento à Lei Municipal n.º 10.522/2012 - 
gerenciamento de resíduos da construção civil no município de 
Belo Horizonte; à Deliberação Normativa do COPAM nº 232/2019 
- controle de movimentação e destinação de resíduos sólidos e 
rejeitos;  

- Implantar coleta seletiva na área de vivência do canteiro de obras; 

Geração de resíduos 

 
x x x  x  x  x     x x   x   x  

- Orientar e conscientizar os colaborados quanto as formas 
adequadas de descarte dos resíduos comuns e da construção civil. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 

Descrição das medidas 
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Riscos de carreamento de sedimentos 
para os cursos d’água 

x x x  x  x  x     x x   x   x  

- Elaborar medidas de contenção dos sólidos a serem retirados na 
atividade de aterramento;  

- Planejar as viagens dos caminhões responsáveis pelo transporte 
dos materiais oriundos das atividades de escavações conforme a 
sua retirada; 

- Utilizar maquinários e caminhões adequados para a escavação e 
transporte; 

- Destinar de forma ambientalmente adequada o material 
escavado. 

Remanejamento das redes de 
esgotamento sanitário, abastecimento 
de água, comunicação e gasoduto 

x x x  x  x  x   x   x  x    x  

- Planejar previamente junto as concessionárias para que as 
modificações sejam realizadas causando o menor impacto à 
população afetada; 

- Informar a população com antecedência em caso de interrupção 
no fornecimento dos serviços mencionados. 

- Planejar previamente para conter riscos de possíveis 
vazamentos durante as atividades de intervenções nas redes e 
para que os produtos não entrem em contato com o meio 
ambiente.  

Geração de efluentes dos banheiros 
químicos 

x x x  x  x  x     x x  x    x  

- Garantir as boas condições dos banheiros químicos alocados, 
com os devidos equipamentos necessários para conter efluentes 
e que estejam livres de vazamentos; 

- Instalar os banheiros em local devidamente impermeabilizado; 

- Realizar vistorias dos equipamentos e sempre que necessário 
promover as devidas manutenções 

- Destinar os efluentes de forma ambientalmente adequada; 

- Realizar a limpeza dos banheiros, esvaziando os 
compartimentos de efluentes com a devida frequência. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 

Descrição das medidas 
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Saúde e segurança do trabalhador   x  x  x  x     x x  x    x  

O empreendedor, suas empreiteiras de obras contratadas para os 
serviços ou seus prepostos deverão comunicar a Delegacia 
Regional do Ministério do Trabalho o início das obras bem como 
deverão seguir as orientações da NR-18 e toda a normatização 
pertinente com relação ao tema. Acessoriamente deverão ser 
desenvolvidos e estar sempre em dia o PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário), o PCMAT (Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção) e o 
PCMSO (Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional) além 
de, quando necessário, dar todas as providencias para a 
instituição da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes). 

Diminuição dos danos nas estruturas 
viárias e sinalização 

  x x    x  x    x  x   x  x  

Manter o acompanhamento e buscar continuamente medidas 
para intensificar o impacto 

 

Redução de gastos com perdas e 
manutenções do patrimônio público e 
privado 

  x x    x  x    x  x   x  x  

Segurança para os transeuntes   x x    x  x    x  x   x   x 

Menor alteração do tempo de 
deslocamento durante eventos 
chuvosos 

  x x    x  x    x  x  x   x  

Manter o acompanhamento e buscar continuamente medidas 
para intensificar o impacto 

Minimização de congestionamentos 
das antigas vias de desvios 

  x x    x  x   x   x  x  x   

Aumento da atratividade para os 
comércios locais 

  x x    x  x    x  x  x   x  

Valorização da região   x x    x   x   x x   x   x  

Aumento da qualidade de vida para os 
moradores e comerciantes 

  x x    x  x    x  x   x   x 

Melhoria na mobilidade local   x x    x  x    x  x   x  x  
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IMPACTOS AMBIENTAIS 

CRITÉRIOS 

MEIO  REFLEXO FASE  PERIODICIDADE 
TEMPO DE 

OCORRÊNCIA 
REVERSI
BILIDADE 

ABRANGÊNCIA MAGNITUDE 

Descrição das medidas 
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Redução da taxa de interdição e 
abandono das moradias e comércios 

  x x    x  x    x  x  x  x   

Melhorias para as vias de circulação   x x    x  x   x   x  x   x  

Possibilidade de crescimento dos 
empreendimentos  

  x x    x  x    x  x  x   x  

Geração de empregos   x x    x  x    x  x  x   x  

Risco de descarte e acúmulo de 
resíduos na área de convívio do 
reservatório 

x x x  x   x  x  x    x x    x  

- Promover campanhas de conscientização e educação ambiental 
com o objetivo de alertar sobre a importância do adequado 
descarte de resíduos; 

- Divulgação dos pontos de coleta de resíduos sólidos recicláveis; 

- Fiscalizar e realizar a limpeza da estrutura periodicamente. 

Risco de uso indevido dos 
equipamentos públicos 

x  x  x   x  x  x    x x    x  

- Fixação das placas alertando à população sobre o uso correto 
das áreas; 

- Realizar a manutenção adequada para garantir a conservação 
dos equipamentos; 

- Realizar práticas de educação ambiental com os frequentadores 
do espaço. 
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14. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

O presente capítulo do Relatório Ambiental apresenta a proposição de medidas e ações de minimização 

dos impactos ambientais prognosticados considerados negativos ou a potencialização daqueles 

considerados positivos, para as fases de planejamento, implantação e operação do Reservatório 

Vilarinho II. Neste sentido, as propostas constantes no presente item, visam tornar os impactos prováveis 

assimiláveis pelo meio ambiente e socialmente aceitáveis, vistas as características locacionais do 

empreendimento. 

Serão a seguir apresentadas as medidas para cada grupo de impactos avaliados anteriormente associados 

aos diversos aspectos ambientais das fases de planejamento, implantação, bem como para operação do 

empreendimento. 

14.1. ETAPA DE PLANEJAMENTO 

14.1.1. Executar ações de comunicação social 

O surgimento de expectativas e a mobilização das organizações políticas sociais de uma determinada 

comunidade é um fato que ocorre de modo sistemático quando ocorre a divulgação da obra e de seus 

detalhes, principalmente com relação aos moradores da AID.  

Estas expectativas dos moradores vizinhos têm seu foco, sobretudo, em questões tais como: incômodos 

que possam ser gerados durante as obras, geração de tráfego nas fases de implantação e operação, maior 

demanda da oferta de infraestrutura e serviços, além da valorização imobiliária. 

Como medida fundamental que antecede e permeia a fase de implantação, deverão ser desenvolvidas 

ações de comunicação social, de forma a aumentar o canal de interação entre o empreendedor, a 

população da AID e trabalhadores envolvidos nas obras de implantação do loteamento. 

14.2. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO 

14.2.1. Medidas para redução no impacto no desvio de trânsito 

Tendo em vista os transtornos que a alteração na circulação de veículos e pessoas levantados e avaliados 

no presente Relatório Ambiental, entende-se ser importante a implementação de algumas medidas: 

 Elaborar previamente um planejamento das alterações a serem realizadas no trânsito local, 

considerando os desvios que serão menos impactantes ao trajeto dos usuários e que garantam a 

fluidez no trânsito, mediante orientações e aprovação da BHTRANS, que estará atuando e 

monitorando as interferências a serem realizadas; 

 Considerar para essa análise os comércios locais, evitando o comprometimento dos acessos aos 

estabelecimentos porventura afetados, implementando a sinalização adequada; 
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 Considerar os menores trajetos para que assim, acarrete o menor tempo possível de 

deslocamento evitando que os motores dos veículos estejam acionados por um maior tempo 

para evitar um aumento na geração de gases poluentes; 

 Implantar sinalização adequada, informando previamente à população sobre os desvios a serem 

implantados durante a realização das obras, assim, evitará a circulação excessiva de veículos 

em vias despreparadas para receber intenso tráfego de veículos, além de alertar aos pedestres 

sobre os riscos de circulação próximo a obra.    

14.2.2. Medidas de incômodos referentes ao desterramento para implantação do reservatório 

As medidas de controle e minimização de incômodos provenientes das ações previstas para as atividades 

de escavação, operação de veículos pesados, carga e descarga de materiais que poderão ocasionar 

emissão de material particulado, geração de ruídos e vibrações, impactos na infraestrutura urbana, 

geração de resíduos além dos riscos de carreamento de sedimentos para o curso d’água. A seguir serão 

apresentadas algumas formas de evitar e reduzir os impactos causados. 

Emissão de material particulado 

 Realizar a umectação das vias para evitar haja dispersão no entorno; 

 Promover a limpeza adequada dos locais passíveis de deposição de particulados, bem como das 

rodas dos veículos que circularam o canteiro de obras; 

 Garantir o transporte adequado dos resíduos gerados pelas atividades de escavações. 

Geração de ruídos e vibrações 

 Atender ao estabelecido pela Norma Técnica NBR 10.151:2019 no que tange aos níveis 

máximos permitidos e demais aspectos; 

 A emissão de ruídos deverá estar em conformidade com a Lei Municipal 9.505/2008 - adoção 

de medidas para minimizar a emissão de ruídos durante a execução da obra quanto aos níveis 

permitidos por faixa de horário; 

 As atividades das obras acontecerão nos horários permitidos pela legislação e, caso seja 

necessário realizar alguma atividade em algum período especial, deverá ser previamente 

solicitado autorização junto aos órgãos pertinentes;  

 Realizar medições de ruídos; 

 Promover as devidas manutenções dos equipamentos; 

 Exigir e fiscalizar a utilização de EPI’s por parte dos trabalhadores conforme estabelecida pela 

NR-6 e atender as premissas da NR-15 no que concerne aos níveis e limites de tolerância a 

exposição a fontes de ruídos. 
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Impactos na infraestrutura 

 Orientar os colaboradores quanto as formas adequadas e seguras de circulação dos veículos e 

equipamentos de grande porte para evitar colisões com os equipamentos urbanos; 

 Verificar previamente a resistência dos acessos para a circulação contínua dos veículos 

pesados; 

 Providenciar medidas de reparos em caso de eventuais danos causados. 

Geração de resíduos 

 Sugere-se a elaboração e implementação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 307/2002, com o intuito 

de estabelecer diretrizes mínimas para a correta destinação dos resíduos, e em atendimento à 

Lei Municipal n.º 10.522/2012 - gerenciamento de resíduos da construção civil no município 

de Belo Horizonte; à Deliberação Normativa do COPAM nº 232/2019 - controle de 

movimentação e destinação de resíduos sólidos e rejeitos no estado de Minas Gerais 

 Implantar coleta seletiva na área de vivência do canteiro de obras; 

 Orientar e conscientizar os colaborados quanto as formas adequadas de descarte dos resíduos 

comuns e da construção civil. 

Risco de carreamento de sedimentos para os cursos d’água 

 Elaborar medidas de contenção dos sólidos a serem retirados para a abertura da estrutura assim 

como para a terra a ser manuseada na atividade de aterramento; 

 Instaurar procedimentos para a retirada, manuseio e transporte dos sólidos retirados; 

 Planejar as viagens dos caminhões responsáveis pelo transporte dos materiais oriundos das 

atividades de escavações conforme a sua retirada; 

 Utilizar maquinários e caminhões adequados para a escavação e transporte; 

 Destinar de forma ambientalmente adequada o material escavado. 

14.2.3. Minimização das interferências referentes às modificações nas redes de esgotamento 

sanitário, abastecimento e comunicação 

Deverão ser implantadas as seguintes medidas de controle e minimização das interferências durante às 

modificações nas redes de esgotamento sanitário, no abastecimento de água, comunicação e gasoduto: 

 Planejar previamente junto as concessionárias para que as modificações sejam realizadas 

tendo como premissa causar o menor impacto possível à população afetada; 

 Informar a população com antecedência em caso de interrupção no fornecimento dos serviços 

mencionados; 

 Planejar previamente para conter riscos de possíveis vazamentos durante as atividades de 

intervenção nas redes e para que os produtos não entrem em contato com o meio ambiente. 
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14.2.4. Medidas de controle para geração de efluentes 

No caso da obra em estudo, a geração de efluentes será proveniente da instalação e utilização de 

banheiros químicos. Para minimizar os impactos que possam ser gerados, é proposto: 

 Garantir as boas condições dos banheiros químicos alocados, com os devidos equipamentos 

necessários para conter efluentes e que estejam livres de vazamentos; 

 Instalar os banheiros em local devidamente impermeabilizado; 

 Realizar vistorias dos equipamentos e sempre que necessário promover as devidas 

manutenções 

 Destinar os efluentes de forma ambientalmente adequada; 

 Realizar a limpeza dos banheiros, esvaziando os compartimentos de efluentes com a devida 

frequência.  

14.2.5. Implementação de medidas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador 

O empreendedor, suas empreiteiras de obras contratadas para os serviços ou seus prepostos deverão 

comunicar a Delegacia Regional do Ministério do Trabalho o início das obras bem como deverão seguir 

as orientações da NR-18 e toda a normatização pertinente com relação ao tema. Acessoriamente, deverão 

ser desenvolvidos e estar sempre em dia o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), o PCMAT 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção) e o PCMSO (Programa Controle 

Médico de Saúde Ocupacional) além de, quando necessário, dar todas as providencias para a instituição 

da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

14.2.6. Ações de comunicação social 

Para a realização das obras de implantação do Reservatório Vilarinho II deverão ser executadas ações 

de comunicação social objetivando informar a população e os usuários do entorno, sobre as intervenções 

propostas para a região, sua abrangência e seu cronograma. 

O presente relatório apresentou a pesquisa de percepção realizada com os moradores e comerciantes da 

Área de Influência Direta - AID, definida para esse relatório, que incialmente, informou a proposta de 

intervenção para uma parcela da população e ouviu as diversas opiniões.   

A apresentação do projeto e a disponibilização de informações acerca dos objetivos propostos e os 

benefícios que impactarão a região deverá ser demonstrada de forma clara e objetiva, garantindo que a 

população tenha o conhecimento prévio quanto à intervenção que será realizada. É importante 

estabelecer um bom relacionamento com a vizinhança da obra, considerando o cronograma e os 

impactos ocasionados no dia-a-dia dos moradores, comerciantes e usuários do entorno. 

A execução dessas ações deverá ser planejada conforme as etapas de projeto e de obra, com o intuito de 

concentrar as ações e a mobilização de forma assertiva paralelamente a evolução das atividades 

previstas. 

O intuito das ações de comunicação social é estabelecer vínculos diretos e efetivos entre a população da 

área afetada e os responsáveis pela obra, com a premissa de antecipar às necessidades de informações, 

em especial aquelas relativas à adequada compreensão da intervenção e suas etapas de execução, além 
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de estimular a participação das populações do entorno, induzir a divulgação das características do 

Reservatório Vilarinho II, das medidas mitigadoras adotadas e dos resultados positivos esperados com 

a sua implantação. 

Os veículos de comunicação oficiais da Prefeitura serão utilizados como instrumentos de comunicação, 

além disso, as lideranças locais formais e informais serão identificadas e, em virtude do cenário atual 

causado pela Pandemia da COVID-19, prevê-se a realização de reuniões onlines ou lives por meio do 

Youtube, Instagram, entre outros envolvendo a população.  

As propostas apresentadas somam-se as ferramentas de comunicação atualmente utilizadas pela 

BHTrans, como por exemplo o Jornal do Ônibus, que é um veículo de comunicação voltado aos usuários 

do transporte coletivo de Belo Horizonte. Afixado dentro de todos os ônibus da capital, o jornal divulga 

somente mensagens de interesse público, sem cunho político ou comercial, conforme portaria nº 

017/1994 da BHTrans. Para alcançar o público pretendindo e fazer com que a informação chegue a 

população que será afetada pelas obras, sugere-se a fixação do jornal nas linhas do MOVE que circulam 

na região  

A população poderá utilizar o atendimento da PBH pelo número 156 além da ouvidoria que pode ser 

acessada pelo site, para registrar as demandas referentes às obras. 

A supervisão da obra deverá trabalhar em conjunto com as concessionárias de serviços públicos, 

procurando solucionar com antecedência as interferências existentes e planejar as adequações 

necessárias. Caso essa interferência afete o fornecimento de algum serviço essencial à população, esse 

fato deverá ser divulgado de modo a minimizar qualquer transtorno ao seu cotidiano. 

As medidas previstas para a comunicação e a mobilização social têm papel preventivo e corretivo, 

devendo ser implantada ainda em fase de elaboração do projeto e permanecer ativa durante a execução 

da obra, até o início da operação do reservatório. 

A convivência entre comunidade e execução de obra no mesmo espaço é um desafio a ser enfrentado, 

onde os canais de comunicação entre as entidades envolvidas devem estar sempre abertos, e os 

responsáveis pela obra, sempre preparados para agir prontamente, garantindo o sucesso dessa 

ferramenta. 

Tabela 22 - Ações de comunicação social 

ATIVIDADE AÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Desvio de trânsito 
Deverá ser fixado, previamente, faixas e demais sinalizações informando 
sobre os desvios, data de início e fim. 

Terraplanagem 
A população deverá ser informada sobre quando irá acontecer as 
atividades de terraplanagem e serem informadas sobre os impactos com 
relação à emissão de material particulado e sobre a geração de ruídos 

Remanejamento das redes 
Divulgar com antecedência para a população sobre quando irá ocorrer a 
interrupção dos serviços. 

14.3.  ETAPA DE OPERAÇÃO 

A seguir, serão descritas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias referentes a operação do 

reservatório, considerando o funcionamento da área de convívio a ser implantada, que será aproveitada 

como equipamento público destinado à população. 
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14.3.1. Risco de acúmulo de resíduos na área de convívio do reservatório 

Para evitar que a população descarte resíduos na praça de maneira inadequada, serão implantadas 

lixeiras para coleta seletiva. Para o bom uso e conservação do espaço, propõe-se as seguintes medidas: 

 Promover campanhas de conscientização e educação ambiental com o objetivo de alertar sobre 

a importância do adequado descarte de resíduos; 

 Divulgação dos pontos de coleta de resíduos sólidos recicláveis; 

 Fiscalizar e realizar a limpeza do local periodicamente. 

14.3.2. Risco de uso indevido dos equipamentos públicos  

As praças, áreas verdes e os equipamentos a serem implantados no Reservatório Vilarinho II têm como 

objetivo promover uma melhoria na qualidade de vida da população, propondo um espaço de convívio 

para os moradores do entorno. Para garantir a boa utilização dessa infraestrutura e um bom estado de 

conservação, sugere-se: 

 Fixação de placas alertando à população sobre o uso correto das áreas; 

 Realizar a manutenção adequada para garantir a conservação dos equipamentos; 

 Realizar práticas de educação ambiental com os frequentadores do espaço. 
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