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 LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

 

DOCUMENTOS GERAIS 

01 

Planta de situação em Escala 1:2000 ou maior, contento a indicação em planta e legenda dos 

dispositivos de drenagem como bocas de lobo, coletores principais e secundários, Poços de 

Visita (PV) e galerias de micro, meso e macrodrenagem, detalhando o ponto final de 

lançamento. 

02 

Memorial técnico descritivo contendo o projeto de dimensionamento Hidrológico e Hidráulico, 

indicando as referências das bases de dados utilizadas para dimensionamento (bibliografia e 

Normas Técnicas). Utilizar para projetos de microdrenagem o Tempo de Recorrência (TR) de 

no mínimo 5 (cinco) anos e Macrodrenagem de 25 (vinte e cinco) anos. Descrever a 

metodologia utilizada para o projeto hidrológico e hidráulico, como por exemplo, método 

racional, Hidrograma Unitário Triangular, Fórmula de Manning. Indicar a metodologia utilizada 

para cálculo da área de contribuição, tempo de concentração da bacia, etc. 

03 
Perfil Longitudinal do sistema de drenagem com indicação das cotas dos coletores e perfil do 

terreno com indicação do ponto final de lançamento e as referidas “cotas de fundo”. 

04 

Caso haja necessidade de retificação ou canalização de cursos d’água existente (rio, córrego 

ou vala). Apresentar o projeto de canalização ou retificação aprovado pelo INEA. Caso 

contrário, o responsável técnico deve apresentar uma declaração, atestando que não haverá 

retificação ou canalização. 

05 
Certidão ou Declaração da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, atestando a 

viabilidade de ligação do sistema predial de drenagem ao coletor público de drenagem urbana. 

06 

Nas edificações enquadradas nos critérios da Lei Municipal nº 2630/2009, apresentar o projeto 

dos reservatórios de retardo e/ou acumulação de águas pluviais com os respectivos memoriais 

técnicos descritivos e justificativos com a assinatura do responsável técnico. 

 


