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“Tudo que você fizer sem contar com a natureza, a natureza destrói.” 

(Provérbio Chinês) 

 

 

“Não é a regra pela regra. Mas a regra pela virtude da regra” 

(Jean Piaget) 



 

 

 

 

  

 

 
 

1. OBJETIVO 

 

O presente Parecer Técnico elaborado em caráter consultivo visa apresentar argumentos 

fundamentados que justifique a importância da proteção da sub-bacia hidrográfica do 

Ribeirão Guandú e a manutenção de restrição ao uso e ocupação do solo para fins de 

parcelamento do solo rural e urbano nos limites da área de abrangência da citada sub-bacia 

hidrográfica responsável pelo abastecimento público da cidade de Santo Antônio do 

Monte/MG, através da manutenção da atual Lei Municipal nº 2.274, de 12 se Setembro de 

2016, a qual é alvo de tentativa de revogação, conforme Projeto de Lei Municipal nº 09 / 

2018, de autoria do poder executivo municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO GEOPOLÍTICA DO MUNICÍPIO 

O Município de Santo Antônio do Monte teve sua emancipação politico administrativa em 16 

de Novembro de 1875, situado na região centro oeste do estado de Minas Gerais, região com 

grande vocação para a indústria, comercio e agropecuária. 

O território do município abrange a extensão de 1257,80 km², sendo que cerca de 10% deste 

território é ocupado pelo perímetro urbano, que possui a área de 114,95 km² ou 1.149,50 

hectares, conforme extraído do Anexo I, da Lei Municipal nº 2.216, de 10 de Fevereiro de 

2015. 

FIG 01: Vista parcial do perímetro urbano de Santo Antônio do Monte com destaque na localização da ETA . 

Fonte: Google Earth. 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

Segundo dados demográficos (IBGE, 2010), estima-se para Santo Antônio do Monte uma 

população no ano de 2018 com 28.115 habitantes, com concentração urbana acima de 80% 

(oitenta por cento). 

Com o último Censo demográfico realizado em 2010, ainda torna-se possível constatar um 

contínuo ordenamento no crescimento demográfico das últimas décadas, que apresenta um 

percentual próximo de 1,6% ao ano. 

Quadro 02: PIB do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo dados da Prefeitura, o município tem como principal atividade econômica a 

produção de fogos de artifício (Ramo Pirotécnico), que, juntamente com as cidades de Lagoa 

da Prata, Pedra do Indaiá, Japaraíba, Itapecerica, Arcos, Araújos, Moema e Luz formam o 

maior polo industrial de Pirotecnia da América Latina, com reconhecimento pela Lei 

Estadual nº 14.201, de 27 de Março de 2002 (MINAS GERAIS, 2002). 

Segundo dados do SINDIEMG – Sindicato das Indústrias de Explosivos do Estado de Minas 

Gerais, este polo industrial conta com aproximadamente 76 (setenta e seis) empresas 

espalhadas por estas cidades citadas, sendo que 53 destas empresas são filiadas ao 

SINDIEMG (SINDIEMG, 2017). 

Ainda segundo dados da Prefeitura Municipal, paralelo a essa produção industrial, há um 

importante setor agropecuário que contribui de forma eficaz para o desenvolvimento do 

município, com destaque ao potencial leiteiro do município. 



 

 

 

 

  

 

 
 

O CENSO AGROPECUÁRIO (IBGE, 2006) aponta 704 estabelecimentos agropecuários 

com criação de bovinos, com um plantel de 35594 cabeças, além de dados de um 

representativo montante de criadores de ave e suínos. 

Ainda dentro dos aspectos econômicos do município, podemos citar outro forte setor, senão, 

o mais popular, o comercio de revenda e distribuição nacional de produtos de vestuário, 

cosméticos, bijuterias e outros, que popularmente é conhecido por “rifeiros”. Este ramo do 

comércio ofereceu há muitas pessoas desde o início da década de 1990, uma importante fonte 

de renda (muitas vezes informal), mas, que pode ser considerado o ramo que mais agrega o 

fomento da economia no município. 

Quadro 02: PIB do Município. 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 

Segundo dados do IBGE (2017), o PIB – Produto Interno Bruto per capita anual no município 

(2014) é de R$ 15 620,13 (quinze mil, seiscentos e vinte reais e treze centavos), com um 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,724, índice no qual leva em 

consideração a escolaridade, renda e expectativa de vida da população e que seu resultado 

encontra-se num patamar abaixo do IDH nacional, que é de 0,754, de uma escala de 0 à 1. 

Diante destes dados do município torna-se possível mensurar seu enorme porte territorial 

urbano e rural, com sua concentração demográfica urbana, além do forte potencial econômico 

que proporciona um crescimento demográfico constante ao município. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

3. DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DA CIDADE 

A captação para o abastecimento público de água da cidade de Santo Antônio do Monte/MG 

é feita há décadas no Ribeirão Guandu, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA. 

A sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Guandú situa-se na porção sul do município. 

Analisando os mapas de delimitação (ANEXOS) verifica-se uma área de drenagem de apenas 

3021,0000 ha (três mil e vinte um hectares), ou 30.210.000 m² (trinta milhões, duzentos e dez 

mil metros quadrados), área equivalente a 2800 campos de futebol. 

Com esta dimensão territorial da sub-bacia do Ribeirão Guandu torna-se possível mensurar a 

contribuição hídrica desta área de drenagem com os dados pluviométricos médios apontados 

para o Município de Santo Antônio do Monte (VER TABELA 01). 

Tabela 01: Dados climáticos de Santo Antônio do Monte/MG: 
 

Temperatura média anual 22º C 

Índice pluviométrico médio total 1450 mm/anual 

Índice pluviométrico máximo 142 mm 

Temperatura média anual 22,6º C 

Temperatura média máxima 36,3º C 

Temperatura média mínima 6,1º C 

Média anual de evapotranspiração ao dia 7 mm/dia 

Fonte: IBGE e CEPTEC/INPE. 

 

Com estes dados acima, torna-se possível a qualquer cidadão constatar a estimativa de 

cálculo de contribuição hídrica para a bacia com resultados relativamente baixos para a 

demanda hídrica atual da cidade de Santo Antônio do Monte, sem considerar ainda, o estudo 

da relação do uso e ocupação do solo em toda sua área com baixíssima cobertura de solo por 

vegetação nativa, que relaciona-se diretamente com a capacidade de infiltração de água no 

solo e armazenamento através da recarga do lençol freático. 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

4. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

Para todo estudo de AIA (Avaliação de Impactos Ambientais), por mais sucinto que se 

apresente, deve-se partir conceitualmente do levantamento dos [i] ASPECTOS 

AMBIENTAIS para somente a partir da compreensão destes, seja possível realizar a 

mensuração de seus respectivos [ii] IMPACTOS AMBENTAIS, que são específicos para 

cada [iii] ATIVIDADE. 

 

O termo “aspecto ambiental” foi introduzido pela ISO 14000 e é definida como “elemento 

das atividades, produtos ou serviços de uma atividade ou organização, que podem interagir 

com o meio ambiente”, ou seja, aspecto é tudo aquilo que ao interagir com o meio ambiente 

pode causar impacto. 

 

O termo impacto ambiental é definido por sua vez como “a alteração da qualidade 

ambiental que resulta de determinado aspecto”, ou seja, é toda consequência que causa 

alteração do meio ambiente, seja esta, positiva ou na maioria das vezes, negativa. 

 

SÁNCHEZ (2013), destaca, que o AIA é um importante instrumento de Política Ambiental, 

que, sendo formado por um conjunto de procedimentos e princípios, visa assegurar, desde o 

início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação 

proposta e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao 

público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles sejam considerados. 

 

Embasados conceitualmente, foi analisado os Mapas obtidos por SIG (Sistemas de 

Informações Geográficas) com informações biofísicas de toda a área da sub-bacia do 

Ribeirão Guandu (MAPAS EM ANEXOS), sendo levantados e avaliados os seguintes 

aspectos e impactos ambientais sob a área da Sub-Bacia em questão. 

 

O levantamento apresentado a seguir é baseado na interpretação de dados geográficos obtidos 

por SIG e sua avaliação foi a partir da área ao entorno da ETA, interna ao perímetro urbano 

para a montante da sub-bacia (área rural). 

 



 

 

 

 
 

 

ASPECTO AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

 

Existência de Loteamento Urbano limítrofe a um dos talvegues 

com existência de escoamento fluvial para a ETA. (Conj. Hab. 

Pedro Lacerda Gontijo) 

 Contaminação do corpo hídrico afluente da ETA por esgoto 

sanitário, com comprovação através de registros fotográficos em 

periódico local de inúmeras ocorrências de falhas na captação e 

bombeamento na estação elevatória de esgoto ocasionando o  

escoamento por gravidade do efluente líquido para o corpo hídrico. 

 

Existência de indústrias de fogos internas a área da sub-bacia  
 Risco de contaminação de água e solo proveniente pelos resíduos 

sólidos e efluentes industriais gerados pela atividades pirotécnicas. 

Existência de chacreamento particular de recreio na vertente, 

interna ao perímetro urbano 

 

 Risco de contaminação da água e solo por resíduos sólidos e efluentes 

líquidos. 

 

 

Proposta de expansão do perímetro urbano no sentido 

geográfico do manancial 

 

 Probabilidade de instalação futuras de atividades cujo uso e 

ocupação do solo seja desfavorável a proteção e conservação da 

qualidade do solo e água no manancial. 

Tentativa de revogação da Lei Municipal nº 2.274/16, que 

estabelece a proibição de novos parcelamentos de solo rural e 

urbano, além da restrição para novas atividades com  porte 

poluidor,em qualquer ponto do manancial 

 Evidente possibilidade de contaminação do solo e água por esgoto 

sanitário; 

 Evidente possibilidade de escoamento por gravidade de água pluvial 

para os talvegues, advinda de ruas e logradouros, com resíduos 

contaminantes que impactarão em nascentes e cursos fluviais. 

 

 

 

Uso e ocupação do solo rural com baixa cobertura vegetal 

 Aumento do escoamento pluvial SUPERFICIAL; 

 Diminuição da capacidade de infiltração de água no solo; 

 Redução do volume de recarga do lençol freático em toda a sub-

bacia; 

 Aumento de picos de escoamento SUPERFICIAL em chuvas 

torrenciais, sem a existência de um reservatório para 



 

 

 

 

  

 

 
 

 

armazenamento hídrico em forma de controle de vazão para uso na 

ETA; 

 Ocorrências de processos erosivos e perda da estrutura do solo 

(Erosão laminar, sulco, ravinas etc); 

 Assoreamento dos corpos hídricos; 

Alteração das características superficiais do solo, na ocorrência 

de obras de solo. 

 

 Compactação do solo; 

 Carreamento de sedimentos para os cursos hídricos com 

assoreamento; 

 Supressão de vegetação nativa; 



 

 

 

 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS APLICADAS PARA A LEI MUNICIPAL 

2.274/2016 

Conceitualmente, o Direito Ambiental é composto por um conjunto de princípios e normas 

sistematizadas para disciplinar o comportamento humano. Atualmente são reconhecidos doze 

princípios, que, dentre estes nos restringiremos em citar apenas os seguintes: 

 MEIO AMBIENTE SADIO: que visa assegurar as gerações futuras o direito em ter 

o meio ambiente sadio, sendo uma síntese do art. 225 da Constituição Federativa do 

Brasil de 1988, conceituando o termo “Conservação” como um ato de usar de maneira 

sustentável e o termo “preservação” como o ato de manter intacto, sem uso; 

 ACESSO EQUITATIVO AOS RECURSOS NATURAIS: que estabelece que todo 

cidadão tem a obrigação de dar condições para que todos tenham acesso aos recursos 

naturais; 

 PREVENÇÃO: Este princípio trata-se justamente em ATUAR NO ASPECTO, ou 

seja, com o objetivo de trabalhar com os danos que já são conhecidos para cada 

atividade e/ou empreendimento, promovendo desta forma ações preventivas e 

melhoria da qualidade ambiental; 

 PRECAUÇÃO: Este princípio visa ATUAR NAS INCERTEZAS, ou seja, aplica-se 

o princípio da precaução quando não se é possível mensurar de forma concreta o 

IMPACTO, quando não se conhece bem as consequências; 

 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Este é um principio que parte do 

entendimento de que o desenvolvimento que visa atender as necessidades das 

presentes gerações SEM PREJUDICAR as necessidades das gerações futuras em 

atenderem suas necessidades. Este princípio tem por base [i] o equilíbrio ecológico, 

[ii] o crescimento econômico e [iii] equidade social, que nada mais é que a igualdade 

entre os povos; 

 LIMITE: (dever do estado): Este princípio trata-se da imposição de normas que 

estabeleçam padrões e parâmetros para as impurezas que podem ser lançadas na 

natureza, ou seja, é o fruto da própria Avaliação de Impactos Ambientais – AIA com 

estabelecimento de critérios técnicos para tratamento e medida aceitável para cada 

aspecto e impacto ambiental; 



 

 

 

 

  

 

 
 

 INTERDISCIPLINARIDADE: Este princípio trata-se da atuação em conjunto de 

várias áreas de conhecimento (técnica, jurídica etc) sob uma mesma questão 

ambiental. 

 COOPERAÇÃO: Este princípio trata da necessidade de cooperação entre as esferas 

(Governos, Sociedade civil organizada) para que sejam aplicadas as regras inerentes a 

questão socioambiental; 

 CUMPLICIDADE: Este princípio visa garantir o acesso público aos processos 

ambientais, tornando-os acessíveis a sociedade; 

Diante te tal embasamento conceitual, torna-se palpável o conjunto de argumentos técnicos 

que apontam ser uma necessidade a proteção do manancial do principal ponto de captação de 

água para o abastecimento público da cidade de Santo Antônio do Monte, e evidente o 

completo embasamento jurídico atendimento nas disposições da Lei Municipal nº 

2.274/2016. 

Além disso é importante destacar que, a Lei Municipal nº 2.274/2016, dispõem sobre a 

alteração com acréscimos de parágrafos no ART. 75 de outra, a Lei Municipal, Lei nº 1882, 

de 24 de Maio de 2007, aprova o PLANO DIRETOR MUNICIAPAL originado de um 

ESTUDO AMPLO COM INÚMERAS AUDIENCIAS PÚBLICAS que aprovaram todos 

seus artigos, inclusive, as disposições pré-existentes do citado  artigo 75 que já determinavam 

o seguinte: 

“Lei nº 1882/2007. [...]  

Art. 75 - A sub bacia do Ribeirão Guandú, localizada a montante da 

captação de água para abastecimento público, deveria ser especialmente 

protegida, observando-se as seguintes restrições mínimas [...]” (SANTO 

ANTONIO DO MONTE, 2007 

 

 

Outro fato a ser destacado, aplicando os dispostos acrescidos pela da Lei Municipal nº 

2.274/2016, trata-se do fato que, tais disposições NÃO IMPLICARÃO NENHUM 

PREJUIZO AOS PRODUTORES RURAIS QUE EXEÇAM ATIVIDADES 

AGROSSILVIPASTORIS (Pecuária, agricultura, horticultura etc). 

 

“LEI MUNICIPAL Nº 2.274/2016 

V - § 4º - Fica autorizada a continuidade das atividades agrossilvipastoris, 

de ecoturismo e de turismo rural na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão 



 

 

 

 

  

 

 
 

Guandú, desde que atendidas as disposições das legislações federal, estadual 

e municipal, principalmente a Lei Federal nº 12.651, de 25 de Maio de 

2012” (SANTO ANTONIO DO MONTE, 2016) 

 

 

Este parágrafo citado acima assegura aos produtores rurais os benefícios concedidos pelo 

Código Florestal Brasileiro enquanto a questão das anistias concedidas para as áreas de 

Reserva Legal e APP, não alterando em absolutamente NADA estes critérios, conforme 

disposições e critérios estabelecidos na Lei Federal nº 12.651/2012. 

Desta forma, a única garantia de restrição fixada pela Lei Municipal nº 2.274/2016 é a 

restrição para o parcelamento do solo urbano e rural em qualquer parte da área desta sub 

bacia, vital para o abastecimento público da cidade de Santo Antônio do Monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

6. CONCLUSÃO 

 

Diante de todos os fatos e argumentos técnicos apresentados e avaliados de forma criteriosa, 

fundamentada e responsável sob a observância da boa técnica, fiel aos bons princípios do 

conhecimento da engenharia, CONCLUI-SE que a proteção de toda á área do manancial do 

Ribeirão Guandú é fundamental para a garantia da quantidade e qualidade da água para o 

abastecimento público das presentes e futuras gerações de Santo Antônio do Monte. 

Além deste fato acima concluído, torna-se evidente a avaliação dos registros em periódicos 

locais que foram pesquisados (ANEXOS) que narram consecutivos racionamentos de água 

por fatores climáticos e constatados vazamentos de esgoto de uma estação elevatória de 

Conjunto Habitacional limítrofe ao manancial, ambos nos últimos anos em Santo Antônio do 

Monte. 

Diante de todos estes argumentos e estudos apresentados, com todo um histórico de escassez 

hídrica notória, torna-se espantoso o ínscio declarado com a INVERSÃO DE ATITUDES por 

parte das lideranças públicas do município de Santo Antônio do Monte, que, ao invés de 

fomentar e investir em ações e soluções em prol da quantidade hídrica e da qualidade do 

manancial, faz justamente O CONTRÁRIO, que é expor de forma irresponsável do ponto de 

vista técnico o principal manancial de abastecimento da cidade. 

Por fim, alerta-se através deste breve estudo apresentado, que, diante da instabilidade 

climática registrada nos últimos anos, pela crescente população de Santo Antônio do Monte 

com abertura de inúmeros bairros nos últimos anos que aumentou a demanda por água tratada 

e ainda, conciliado ao aspecto da avaliação biofísica dos mapas de Uso e Ocupação do Solo 

em todo manancial (ANEXOS) com absoluta ocupação antrópico-consolidada, recomenda-

se de forma imediata a realização de ações de conservação de solo e água para a área do 

manancial, como forma preventiva de garantir a captação futura neste manancial. 

Contudo, conclui-se também pela permanência da Lei Municipal nº 2.274/2016. 
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8. ANEXOS 

 Mapas de Uso e Ocupação do Uso na Sub-Bacia do Ribeirão Guandú; 

 Periódicos com inúmeras reportagens e registros fotográficos sobre os 

fatos impactantes sob o manancial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


