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1. INTRODUÇÃO 

 

Para obtenção da Licença Ambiental ou Autorização de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais  são 

necessários procedimentos que o empreendedor deve observar, tendo em vista 

a relevância das medidas tomadas pela SESUMA/COMEA. A seguir, o roteiro 

desses procedimentos. 
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2. DEFINIÇÕES 

 

2.1. MEIO AMBIENTE o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas. 

 

2.2. DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL a alteração adversa 

das características do meio ambiente; 

 

2.3. POLUIÇÃO a degradação ambiental resultante de atividades que direta 

ou indiretamente: 

a. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

b. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c. Afetem desfavoravelmente a biota; 

d. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e. Lancem matérias em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

 

2.4. POLUIDOR: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental. 

 

2.5. IMPACTO AMBIENTAL: qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta oi 

indiretamente afetam: 

a. A saúde, a segurança e o bem estar da população; 

b. As atividades sociais e econômicas; 

c. A biota; 

d. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

e. A qualidade dos recursos ambientais. 

 

2.6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual 

o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais. 
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2.7. LICENÇA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa 

física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 

empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

As licenças ambientais poderão ser expedidas isoladas ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza características e fase do 

empreendimento ou atividade; 

 

2.7.1. LICENÇA PRÉVIA: concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases de sua implementação. 

A LP é concedida quando for atestada a viabilidade ambiental do 

empreendimento no local pretendido, após exame dos impactos 

ambientais por ele gerados, dos programas de redução e de 

mitigação de impactos negativos e de maximização dos impactos 

positivos; 

A LP não autoriza o início de quaisquer obras destinadas à 

implantação do empreendimento. 

 

2.7.2. LICENÇA DE INSTALAÇÃO: autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 

constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo 

as medidas de controle ambiental e demais condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

 

2.7.3. LICENÇA DE OPERAÇÃO: autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 

consta das licenças anteriores, com as medidas de controle 

ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

 

2.7.4. LICENÇA SIMPLIFICADA: será concedida para localização 

implantação e operação de empreendimentos ou atividades 

exclusivamente de micro e pequeno porte e de baixo impacto 

ambiental. 

O prazo de validade da licença simplificada ou sua renovação será 

no mínimo daquele estabelecido no cronograma operacional, e no 

máximo de 2 (dois) anos. 
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2.8. AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL: instrumento ambiental concedido 

quando da liberação por tempo definido a execução de ações que 

possam acarretar alterações e impacto ao meio ambiente, e terá prazo 

máximo de um ano. As atividades sujeitas a Autorização Ambiental: 

a. Obras de Drenagem; 

b. Obras de terraplenagem, desassoreamento e dragagem; 

c. Transporte de produtos perigosos; 

d. Veículos de propaganda (atividades esporáticos); 

e. Veículos de publicidade (placas, outdoors, e outros meios de 

publicidade; 

f. Pavimentação de ruas e rodovias; 

g. Outras atividades de caráter de características temporárias e 

eventos diversos; 

h. Autorização para supressão de vegetação – uso alternativo do 

solo (qualquer alteração na cobertura vegetal nativa);  

i. Limpeza de áreas e serviços de terraplanagem. 

 

2.9. CADASTRO MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES 

POLUIDORAS: é um instrumento de gestão ambiental para controle e 

fiscalização dos empreendimentos que funcionam no Município. 

 

2.10. TERMO DE REFERÊNCIA: é o documento que orienta a 

elaboração do estudo ambiental especifico de cada empreendimento, 

de acordo com suas especificidades e o local proposto para a sua 

localização. Tem por objetivo estabelecer diretrizes, conteúdo e 

abrangência do estudo exigido do empreendedor através de Instruções 

Técnicas.. 

 

2.11. AUDIÊNCIA PÚBLICA: é um instrumento de participação 

popular, fundamental no processo de Avaliação de Impactos Ambiental 

– AIA, referido nas Resoluções CONAMA Nº 001/86 e 009/87, cuja 

realização se dá após a execução e apresentação a SESUMA do 

Estudo de Impactos Ambientais – EIA e do Relatório de Impactos 

Ambientais – RIMA. 

Cabe a SESUMA, sempre que julgar necessário promover a realização de 

Audiência Pública, ou ainda, quando essa for solicitada por entidade civil, 

pelo Ministério Público ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos. 
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3. INSTRUMENTOS LEGAIS 

Principais normas aplicadas ao licenciamento ambiental. 

 

3.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

3.1.1.  POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (LEI 6.938/81): 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

 

3.1.2. LEI FEDERAL 10.650, DE 17 E ABRIL DE 2003, dispõe sobre o 

acesso público aos dados e às informações existentes nos órgãos e 

nas entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA. 

 

3.1.3.  DECRETO FEDERAL 99.274, DE 06 DE JUNHO DE 1990): 

regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a 

criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras 

providências. 

 

3.1.4. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01/86: dispõe sobre critérios básicos 

e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental; 

 

3.1.5. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

1997: estabelece regras gerais para Licenciamento Ambiental de 

Obras de Grande Porte, notadamente de instalações de geração de 

energia elétrica. 

 

3.1.6. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 006, 16 DE SETEMBRO DE 1987: 

dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e 

critérios utilizados para o licenciamento ambiental; 

 

3.1.7. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307, 5 DE JULHO DE 2002: 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil; 

 

3.1.8. LEI FEDERAL Nº 6.766 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979: dispõe 

sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 
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3.1.9. LEI FEDERAL Nº 9.985, DE JULHO DE 2000: regulamenta o art. 

225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 

outras providências. (Lei do SNUC). 

 

3.1.10. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012: dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 

22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 

Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências.  

 

3.1.11. LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998: dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

 

3.1.12. LEI Nº 12.305, 2 DE AGOSTO A 2010:  

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 

no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

 

3.1.13. LEI Nº 9.433, 8 DE JANEIRO DE 1997: institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do 

art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 

13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 

dezembro de 1989. 

 

3.1.14. LEI FEDERAL  9.984, 17 DE JULHO DE 2000: dispõe sobre a 

criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, e dá outras providências. 

 

3.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 

3.2.1.  LEI Nº 4.335/2008: dispõe sobre a Lei Nº 6.002/94 que institui o 

Código Florestal da Paraíba. 

 

3.2.2. DECRETO ESTADUAL Nº 7.819/1978: dispõe sobre o 

Cadastramento e Tombamento dos bens culturais, artísticos e 

históricos no Estado da Paraíba e da outras providências. 

 

3.2.3. DECRETO ESTADUAL Nº 25.139/04, de 28 de junho de 2004. 
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3.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

3.3.1.  LEI Nº 5.410, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 - CÓDIGO DE 

OBRAS E EDIFICAÇÕES: dispõe sobre o disciplinamento geral e 

específico dos projetos e execuções de obras e instalações de 

natureza técnica, estrutural e funcional do município de campina 

grande, alterando a lei de n° 4130/03, e dá outras providências. 

 

3.3.2. LEI Nº 4.129/2003 - CÓDIGO DE POSTURAS: dispõe sobre as 

regras disciplinares das posturas do município em relação ao poder 

de polícia, de higiene pública, de costumes locais e de 

funcionamento dos estabelecimentos de natureza industrial, 

comercial e prestadoras de serviços. 

 

3.3.3. LEI COMPLEMENTAR Nº 042, 24 DE SETEMBRO DE 2009: 

institui o Código de defesa do Meio Ambiente do Município de 

Campina Grande e dá outras providências. 

 

3.3.4. LEI MUNICIPAL Nº  003 DE 9 DE OUTUBRO DE 2006, (PLANO 

DIRETOR DO MUNICÍPIO): promove a revisão do Plano Diretor do 

Município de Campina Grande. 
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4. PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA 

AMBIENTAL 

 

4.1. EXIGÊNCIAS NORMATIVAS 

O procedimento a ser adotado pela SESUMA deverá cumprir o que 

estabelece o Artigo 10 da Resolução CONAMA 237/81, a saber: 

 

I. Definição pelo órgão competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, 

necessários ao início do processo de licenciamento 

correspondente à licença a ser requerida; 

 

II. Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, 

acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais 

pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

 

 

III. Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do 

SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando 

necessárias; 

IV. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente integrante do SISNAMA, uma única vez, 

em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos 

ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a 

reiteração da mesma solicitação  caso os esclarecimentos e 

complementações não tenham sido satisfatórios; 

V. Audiência pública, quando couber, de acordo com a 

regulamentação pertinente; 

VI. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental,decorrentes de audiências públicas, quando couber, 

podendo haver reiteração da solicitação quando os 

esclarecimentos e complementações não tenham sido 

satisfatórios; 

VII. Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber parecer 

jurídico; 

VIII. Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a 

devida publicidade. 

 

 

 

 

 



12 
 

4.2. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 

I. Consulta a SESUMA/COMEA pelo empreendedor ou interessado 

a respeito de documentos necessários, exigências legais 

pertinentes, e composição do Processo. Ver anexo 1, 2 e 3.  

 

II. Preenchimento de formulários e cadastros; 

 

III. Checagem da documentação pela SESUMA, antes de dar 

entrada no Protocolo, com o visto de anuência da COMEA; 

 

IV. Protocolização do Processo com a respectiva numeração, após o 

que será emitida a guia de recolhimento de custo, conforme o 

estabelecido no Decreto Municipal nº 3.551, de 11 de junho de 

2012; 

 

V. Publicação do requerimento da Licença ambiental, no Semanário 

Municipal, meio eletrônico ou Jornal de Grande Circulação; 

 

VI. Formalização do Processo de LA ou AA – organização com a 

capa, autenticação dos documentos e juntada da guia 

devidamente quitada e comprovante da Publicação, após o que 

inicia a contar o prazo para expedição da Licença. 

 

VII. Análise e conferimento da documentação apresentada; 

 

VIII. Envio do processo para análise ambiental, realização de vistorias 

técnicas e aposição do Parecer Técnico conclusivo, pelo 

deferimento ou indeferimento do processo; 

IX. Análise do Processo pelo CONDEMA (Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente),quando couber; 

 

X. Concessão ou indeferimento da  licença ambiental; e 

XI. Publicação, qualquer que seja o resultado. 
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4.3. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇAO AMBIENTAL 

COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO MÓVEL: atividades para serviços de 

propaganda e eventos com utilização de veículo móvel dotados de 

equipamentos com emissão de fontes sonoras. 

 

I. Consulta a SESUMA/COMEA pelo empreendedor ou interessado 

a respeito de documentos necessários, exigências legais 

pertinentes, e composição do Processo. Ver anexo 1, 2 e 3. 

 

II. Preenchimento de formulários e cadastros; 

 

III. Checagem da documentação pela SESUMA, antes de dar 

entrada no Protocolo, com o visto de anuência da COMEA; 

 

IV. Protocolização do Processo com a respectiva numeração, após o 

que será emitida a guia de Custos, conforme o estabelecido no 

Decreto Municipal nº 3.551, de 11 de junho de 2012; 

 

V. Ato de Publicação do requerimento da Autorização ambiental, no 

Semanário Municipal, ou em Jornal de Grande Circulação ou em 

meio eletrônico, nos casos de atividades com grande potencial 

poluidor; 

 

VI. Formalização do Processo de LA – organização com a capa, 

autenticação dos documentos e juntada da guia devidamente 

quitada e comprovante da Publicação, após o que inicia a contar 

o prazo para expedição da Autorização; 

 

VII. Realização de vistoria acompanhada por técnicos da SESUMA e 

emissão de Laudo Técnico; 

 

VIII. Realização de vistoria por técnicos do órgão responsável pelo 

transito atestando a viabilidade para transitar nas vias e locais a 

serem atendidos (quando for o caso de veículo acima de 3 eixos). 

 

IX. Análise e conferimento da documentação apresentada 

 

X. Emissão de parecer técnico conclusivo, com as condicionantes a 

serem cumpridas, observando-se as normas ambientais vigentes: 

Resolução CONAMA Nº 237/97, Lei Municipal Nº 4.129/2003 e 

042/2009. 
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XI. Ato de Publicação por parte do requerente no Semanário 

Municipal, ou em Jornal de Grande Circulação ou em meio 

eletrônico; 

 

 

4.4. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇAO AMBIENTAL 

COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM LOCAIS FIXOS: 

atividades destinadas a eventos e serviços de propaganda com 

emissão de fontes sonoras através de equipamentos em veículos ou 

instrumentos e equipamentos em locais fixos. 

 

I. Consulta a SESUMA pelo empreendedor ou interessado a 

respeito de documentos necessários, exigências legais 

pertinentes, e composição do Processo. Ver anexo 1, 2 e 3.  

 

II. Checagem da documentação pela SESUMA, antes de dar 

entrada no Protocolo, com o visto de anuência da COMEA; 

 

III. Protocolização do Processo com a respectiva numeração, após o 

que será emitida a guia de Custos, conforme o estabelecido no 

Decreto Municipal nº 3.551, de 11 de junho de 2012; 

 

IV. Ato de publicação do requerimento da Licença ambiental, no 

Semanário Municipal,  ou em meio eletrônico ou em Jornal de 

Grande Circulação (nos casos de grande potencial poluidor); 

 

V. Formalização do Processo de AA – organização com a capa, 

autenticação dos documentos e juntada da guia devidamente 

quitada e comprovante da Publicação, após o que inicia a contar 

o prazo para expedição da Autorização; 

 

VI. Realização de vistoria técnica no local a ser instalado o evento, 

para análise do projeto apresentado; 

 

VII. Nos casos justificáveis também será realizada vistoria com Laudo 

Técnico (conforme Anexo 3) antes da operacionalização do 

evento; 

 

VIII. Emissão de Parecer Técnico conclusivo; 

 

IX. Emissão da Autorização com as condicionantes a serem 

cumpridas; 
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X. Publicação por parte do requerente no Semanário Municipal, em 

meio eletrônico ou em Jornal de Grande Circulação (atividade de 

grande potencial poluidor) ; 

XI. Realização de vistoria com emissão do Laudo Técnico (conforme 

anexo 3) durante a realização do evento pela SESUMA. 

 

 

 

4.5. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇAO AMBIENTAL 

COM UTILIZAÇÃO DE PLACAS, BANNERS, FAIXAS, OUTDOORS, 

POSTES, E OUTROS MEIOS DE PUBLICIDADE EM LOCAIS FIXOS E 

MÓVEIS:  

 

XII. Consulta a SESUMA/COMEA pelo empreendedor ou interessado 

a respeito de documentos necessários, exigências legais 

pertinentes, e composição do Processo. Ver anexo 1, 2 e 3. 

 

XIII. Preenchimento de formulários e cadastros; 

 

XIV. Checagem da documentação pela SESUMA, antes de dar 

entrada no Protocolo, com o visto de anuência da COMEA; 

 

XV. Protocolização do Processo com a respectiva numeração, após o 

que será emitida a guia de Custos, conforme o estabelecido no 

Decreto Municipal nº 3.551, de 11 de junho de 2012; 

 

XVI. Ato de Publicação do requerimento da Autorização ambiental, no 

Semanário Municipal, ou Jornal de Grande Circulação ou em 

meio eletrônico, nos casos de atividades com grande potencial 

poluidor; 

 

XVII. Formalização do Processo de AA – organização com a capa, 

autenticação dos documentos e juntada da guia devidamente 

quitada e comprovante da Publicação, após o que inicia a contar 

o prazo para expedição da Autorização; 

 

XVIII. Realização de vistoria acompanhada por técnicos da SESUMA e 

emissão de Laudo Técnico; 

 

XIX. Realização de vistoria por técnicos do órgão responsável no local 

a ser instalado o meio de publicidade; 

 

XX. Análise e conferimento da documentação apresentada; 
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XXI. Emissão de parecer técnico conclusivo, com as condicionantes a 

serem cumpridas, observando-se as normas ambientais vigentes: 

Resolução CONAMA Nº 237/97, Lei Municipal Nº 4.129/2003 e 

Lei Complementar Nº 042/2009. 

 

XXII. Ato de Publicação por parte do requerente no Semanário 

Municipal,  ou em Jornal de Grande Circulação ou em meio 

eletrônico, quando for o caso; 
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5. ESTUDOS AMBIENTAIS 

 

5.1. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

O EIA é o documento técnico mais completo de avaliação de 

impactos ambientais. Deverá abordar, no mínimo, os seguintes 

aspectos: 

a. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto,  

contendo descrição dos recursos ambientais e suas 

interações antes da implantação, contemplando os meios 

físicos, biótico e socioeconômico; 

b. Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas 

alternativas; 

c. Medidas mitigadoras – aquelas destinadas a corrigir 

impactos negativos ou a reduzir sua magnitude; 

d. Programas de acompanhamento e de melhoramento 

estabelecidos de modo que se possa comparar, durante a 

implantação e operação da atividade, os impactos previstos 

com os que efetivamente ocorreram. 

O RIMA deve refletir as conclusões do EIA e tem como objetivo 

informar a sociedade sobre os impactos, medidas mitigadoras e 

programas de monitoramento do empreendimento ou atividade, de 

modo que as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas 

as consequências ambientais de sua implantação fiquem nítidas. 

O RIMA deve apresentar, no mínimo as seguintes informações: 

a. Objetivos e justificativas do projeto, sua relação e 

compatibilidade com as políticas setoriais, planos e 

programas governamentais; 

b. Descrição do projeto, suas alternativas locacionais e 

tecnológicas, especificando para cada uma delas, nas 

fases de construção e operação, a área de influência, a 

matéria prima e mão de obra, as fontes de energia, 

processos e técnicas operacionais, possíveis efluentes, 

emissões, resíduos e a oferta de empregos diretos e 

indiretos; 

c. Listagem sintética dos resultados do diagnóstico ambiental 

da área de influência do projeto; 
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d. Descrição dos possíveis impactos nas suas diferentes 

fases de desenvolvimento (implantação e operação) e suas 

características; 

e. Cenário futuro da qualidade ambiental na área de influência 

do empreendimento, comparando as diferentes situações 

da adoção do projeto e de suas alternativas, como a 

hipótese de sua não realização; 

f. Descrição dos efeitos esperados após as medidas 

mitigadoras, identificando os impactos não corrigíveis e o 

grau de alteração esperado; 

g. Programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos negativos. 

 

5.2.  PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

 

O PBA é determinado pela Resolução CONAMA Nº 006/87 e 

deverá apresentar um detalhamento de todos os programas e projetos 

ambientais previstos, ou seja, aqueles provenientes do EIA/RIMA, bem 

como os considerados pertinentes pelo órgão licenciador. 

 

5.3.  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA 

O PCA é exigido pela Resolução CONAMA Nº 009/90 para 

concessão da licença de instalação de atividades de extração mineral de 

todas as classes. 

5.4.  PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD 

O PRAD foi concebido para a recomposição de áreas degradadas 

pela atividade de exploração de recursos minerais. Poderá ser utilizado 

para os diversos tipos de empreendimentos(quando for o caso) e, 

geralmente, é previsto no escopo dos estudos ambientais. 

5.5.  RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL – RCA 

O RCA é exigido pela Resolução CONAMA Nº 010/90 na hipótese 

de dispensa de EIA/RIMA para obtenção de licença prévia – LP de 

atividade de extração mineral da classe II, e outras atividades quando 

couber. Deve ser elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo órgão competente. 

O Relatório de Controle Ambiental - RCA deve ser constituído de 
informações, levantamentos e/ou estudos, destinados a permitir a 
avaliação prévia dos efeitos ambientais resultantes da instalação e 
funcionamento do empreendimento proposto. 

A elaboração do mesmo deverá ocorrer de forma objetiva, 

ordenada e clara, procurando dar maior enfoque à(s) área(s) que sofrerá 
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(ão) maior modificação ambiental, sempre delineado pela legislação 

ambiental vigente. 

5.6.  ANÁLISE DE RISCO 

Análise de risco consiste numa metodologia para analisar as 

possíveis conseqüências negativas para a sociedade de atividades 

humanas ou de forças da natureza. 

Nos estudos serão analisados questões relacionados com os 

efeitos e consequências negativas, bemo como, frequência, 

necessidades de redução de riscos  e os meios de reduzi-las. 

 

5.7.  RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

São estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à 

localização, instalação e operação de novos empreendimentos 

habitacionais, incluindo as atividades de infraestrutura de saneamento 

básico, viária e de energia, e outros tipos de  empreendimentos, 

apresentados como subsídios para concessão da licença requerida, que 

conterá dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental 

da região de inserção do empreendimento, a identificação dos impactos 

ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de compensação. 
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7. ANEXOS - FORMULÁRIOS, REQUERIMENTOS, CADASTROS,  

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS E INSTRUÇÕES TÉCNICAS 

(TERMO DE REFERÊNCIA) 
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ANEXO 1 

REQUERIMENTOS, CADASTROS 

E FORMULÁRIOS 

 

GA 001; GA 002; GA 003; GA 004; 

GA 005; 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 2 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

GA 006; GA 007; GA 008; GA 009; 

GA 010; GA 011; GA 012; GA 013; 

GA 014; GA 015; GA 016; GA 017; 
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ANEXO 3 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 

DT 001; DT 002; DT 003; DT 004; 

DT 005; DT 006; DT 007; DT 008; 

DT 009. 

  

 

 

 

 


