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PARECER ÚNICO 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Parecer Único é referente à análise do processo de solicitação de Dispensa de 

Licenciamento Ambiental do sistema de drenagem pluvial do Bairro Sol Nascente em São 

Gotardo. 

Foi protocolado no Sistema Municipal do Meio Ambiente – SISMAM aos 25 dias do mês de 

julho de 2019, um documento que trata da possibilidade de realização de serviços de drenagem 

pluvial na área pertencente ao município de São Gotardo, na Rua José Aurélio Rodrigues com 

Rua Rio Piratininga, bairro Sol Nascente.  

Este serviço consiste na abertura das valetas para instalação de manilhas pré-moldadas 

com extensão de 250,00m (duzentos e cinquenta metros) de tubulação e a execução de 3 poços 

de visita. Este serviço beneficiará a população local e resolverá o problema de escoamento 

destas águas pluviais, direcionando-as para o local mais indicado.  

A atividade que será desenvolvida na área é classificada como não passível de 

licenciamento ambiental (Classe 0) e a formalização no sistema do presente processo, junto ao 

Sistema Municipal do Meio Ambiente - SISMAM, ocorreu no dia 07/08/2019, conforme Formulário 

de Orientação Básica – FOB nº. 45345/2019.    

Foi realizada vistoria pela equipe técnica do SISMA no dia 06/08/2019 ao empreendimento. 

O responsável técnico pelos documentos de cunho ambiental apresentado é o engenheiro 

civil Gustavo Mesquita Londe de Deus (CREA nº. 194.777/D). 

As informações aqui relatadas foram extraídas dos estudos apresentados e por 

constatações em vistoria realizadas pela equipe técnica da SISMAM. 

 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

A área onde será instalado o sistema de drenagem urbana está situada na zona urbana do 

município de São Gotardo-MG, tendo como pontos de referência as coordenadas geográficas no 

formato graus, minutos, segundos 19°19'11.40"S e 46° 1'59.91"O. A Figura 1 apresenta uma 

vista aérea do local.  
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Figura 01: Vista aérea do empreendimento. Fonte: Google Earth Pro (2019).  

 

A extensão da drenagem urbana corresponde a 250,00 m (duzentos e cinquenta metros) 

de tubulação. Além disso, serão instalados 03 (três) poços de visita. A Figura 2 apresenta o 

traçado da rede. 

 
Figura 02: Traçado da rede de drenagem urbana. Fonte: Google Earth Pro (2019).  

 

2.1 Atividades desenvolvidas 
 

A execução da obra trata-se de um empreendimento de utilidade pública e de 
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melhoramento da via pública, que visa garantir a integridade da mesma. A obra também 

proporcionará a manutenção e conservação dos recursos hídricos (nascente e córrego) 

adjacentes à obra.  

 

2.2 Recurso hídrico 
 

A intervenção em recurso hídrico se caracteriza pela dissipação de águas pluviais no 

córrego adjacente ao Parcelamento de Solo Vila Verde.  

 

2.3 Intervenção em Área de Preservação Permanente - APP 

O Bairro Sol Nascente não contemplou no projeto inicial da aprovação de parcelamento de 

solo um sistema de drenagem eficiente, resultando no impacto ambiental observado no local 

atualmente. Portanto, é necessária uma correção situação causada pela dissipação incorreta de 

águas pluviais. Acontece que a intervenção está ocorrendo dentro de Área de Preservação 

Permanente – APP, que consiste no raio de 50 metros previstos em lei para uma área de 

nascente. Uma segunda intervenção em APP está ocorrendo dentro do raio de 30 metros de um 

córrego; essa intervenção tem como propósito construir uma estrutura para dissipação de água 

pluvial e mitigar os danos existentes e impedir danos futuros.  

 
 

3. CRITÉRIOS LOCACIONAIS DE ENQUADRAMENTO 
 

De acordo com a Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (IDE-Sisema), instituída pela Resolução Conjunta 

SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.466/2017, o fator locacional resultante do Formulário de 

Caracterização de Empreendimento – FCE apresentado foi 0 (zero). 

 

4. AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL 
 

No trajeto apresentado não ocorrerá supressão de vegetação nativa, ocasionando que a 

intervenção será movimentação de solo para instalação de tubulação, consistindo também na 

entrada de máquinas. Considerando que a área já sofre um processo de antropização há alguns 

anos pela ocuparação dos bairros no entorno.  

A dissipassão ocorrerá no parcelamento de solo aprovado Sol Nascente encontrando com 

a rede pluvial do parcelamento de solo Vila Verde, também já aprovado. Considerando que 

ambos empreendimentos não foram contemplados com o licenciamento ambiental previsto pela 

Lei Complementar nº 184, de 22 de agosto de 2018,  

Tendo isso em vista, a equipe técnica opina pelo deferimento da entrada de 

máquinas e movimentação de solo na área para instalção da rede de drenagem. 

http://www.saogotardo.mg.gov.br/


 

www.saogotardo.mg.gov.br – (34) 3671-7110 - Rua Profª. Maria Coeli Franco, nº 13 – Centro – 

São Gotardo/MG CEP 38800-000 

 
5. IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

A Resolução CONAMA nº1 de 1986 define o Impacto Ambiental como: 
 

(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades das atividades humanas, que, direita ou 

indiretamente, venham a afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade do meio ambiente 

e a qualidade dos recursos ambientais. 

 
Um adequado sistema de drenagem proporciona uma série de benefícios, tais como: 

- redução de gastos com manutenção de vias públicas; 

- valorização das propriedades existentes na área beneficiada; 

- redução de danos às propriedades e do risco de perdas humanas; 

- escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das chuvas; 

- eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais, focos de doenças; 

- redução de impactos da chuva ao meio ambiente, como erosões e poluição de rios e lagos; 

- redução da incidência de doenças de veiculação hídrica; 

- condições razoáveis de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas, por ocasião de 

chuvas frequentes e/ou intensas; 

- manutenção da integridade do solo adjacente à obra a partir do controle de processos erosivos.  

 

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

As Figuras 3, 4, 5 e 6 correspondem à realidade observada em vistoria da equipe técnica 

do SISMAM no local de intervenção no dia 06 de agosto de 2019.  
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Figura 3: Área na qual estão sendo executadas as obras para construção de rede de drenagem pluvial.  

 
Fonte: SISMAM (Registro em 06/08/2019).  

 
Figura 4: Crista do talude.  

 
Fonte: SISMAM (Registro em 06/08/2019).  
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Figura 5: Movimentação de solo para contenção de enxurradas.  

 
 

 

 
 

Fonte: SISMAM (Registro em 06/08/2019).  
 

Figura 6: Erosões ocasiadas pela dissipação incorreta de águas pluviais.  

 
Fonte: SISMAM (Registro em 06/08/2019).  

 

7. PROPOSTA DE CONDICIONANTES 
 

Para que a atividade em questão seja executada, a equipe técnica do SISMAM entende 

que o empreendedor deve cumprir as condicionantes ambientais apresentadas no Quadro 

1, conforme o prazo estipulado para cada condicionante.  
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Quadro 1. Lista de condicionantes ambientais. 

Item Descrição Prazo 

01 Recomposição do talude Até o fim da obra 

02 Projeto de dissipador de energia Até o fim da obra 
Fonte: SISMAM (2019).  

 

8. CONTROLE PROCESSUAL 
 

O processo encontra-se formalizado e instruído corretamente no tocante à legalidade 

processual. A apresentação dos documentos necessários e exigidos pela legislação ambiental 

em vigor está em conformidade com o que está disposto no Formulário de Orientação Básica 

(FOB). Todos os documentos exigidos no FOB foram devidamente apresentados e o tipo de 

atividade desenvolvida e o local de instalação do empreendimento estão em conformidade com 

as leis e regulamentos, conforme Declaração emitida pela Prefeitura Municipal de São Gotardo-

MG. 

Oportuno advertir, ainda, ao empreendedor, que o descumprimento de todas ou quaisquer 

condicionantes previstas ao final desse parecer único e qualquer alteração, modificação, 

ampliação sem a devida e prévia comunicação ao SISMAM, tornam o empreendimento em 

questão passível de autuação. 

 
9. CONCLUSÃO 

 

A equipe interdisciplinar de análise deste processo, do ponto de vista técnico e jurídico, 

opina pelo deferimento da concessão da Dispensa de Licença Ambiental, com o prazo de 05 

(cinco) anos, sem Supressão de Vegetação, para o empreendimento Drenagem de água pluvial 

de Bairro Sol Nascente, de responsabilidade técnica/execução da Secretaria Municipal de Obras 

e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de São Gotardo, alidas às condicionantes listadas 

no parecer técnico, ouvido o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente 

(CODEMA) de São Gotardo, Minas Gerais, nos termos da Lei Complementar nº. 2.348, de 03 de 

junho de 2019.  

Cabe esclarecer que o Serviço Municipal do Meio Ambiente (SISMAM) de São Gotardo, 

Minas Gerais e os analistas ambientais do presente processo não possuem responsabilidade 

técnica sobre os projetos dos sistemas de controle ambiental aprovados para a implantação, 

sendo a execução, operação, comprovação de eficiência e/ou gerenciamento dos mesmos, de 

inteira responsabilidade do empreendedor, seu projetista e/ou prepostos. 

Ressalta-se que a licença ambiental em apreço não dispensa nem substitui a 

obtenção pelo requerente de outras licenças legalmente exigíveis. 
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SOLICITA-SE AO CODEMA O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DESTE PROCESSO. 

 

 

 
São Gotardo, 02 de agosto de 2019. 
 
 
 

LEIDIANE GONÇALVES DE PAULA RABELO 

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente 

SISMAM 
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