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1-MOTIVO DO PARECER
•

Trata-se de solicitação de Licença Municipal de .....

•

Endereço completo;

•

Informar área total do empreendimento, área construída (produção/administração) com
indicação clara das coordenadas UTM (sinalizadas em imagens Google Earth);

•

Número de funcionários por setor: administrativo e produção.

2-DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S)
•

Atividade(s) principal (ais);

•

Objeto da solicitação desta licença de forma detalhada;

•

Equipamentos utilizados para desempenhar tais atividades

3-CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
3.1- Antes do empreendimento
•

Informar se a área no entorno da empresa encontra-se urbanizada descrevendo-a
minuciosamente, topografia existente, etc.;

3.2- Após a implantação do empreendimento
•

Empreendimento localizado na Zona(conforme Zoneamento Urbano), com várias
empresas do ramo (descrever);

•

esquema viário projetado;

•

critérios orientativo adotado com justificativa para o remanejamento das curvas de
nível;

•

topografia projetada;

•

projeto paisagístico.

4-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
•

Informar se o empreendimento está inserido em alguma Unidade de Conservação – UC
ou em seu entorno.

5-ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E OUTRAS ÁREAS (áreas florestadas,
lagos, nascentes, morros)
•

Informações sobre medidas compensatórias, reflorestamento, paisagismo.
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6-CORPOS D’ÁGUA, FAIXAS MARGINAIS DE PROTEÇÃO
•

Corpos d´água existentes e suas respectivas faixas marginais de proteção...

7-FONTES DE POLUIÇÃO
7.1-ÁGUA
•

Águas utilizadas em sanitários / refeitórios (geram efluentes sanitários);

•

Águas utilizadas nos processos (geram efluentes industriais);

•

Águas utilizadas em umidificação de vias e pátios (águas pluviais).

7.2-AR
•

Emissões de resíduos gasosos (provenientes de cabines de pintura);

•

Emissões de particulados (provenientes de cabines de jateamento);

•

Emissões de gases industriais;

•

Chaminés (cozinhas industriais / fornos / caldeiras / exaustores).

7.3-RESÍDUOS
•

Lixo comum de escritório;

•

Resíduos gerados nos processos e classificados segundo NBR 10.004.

7.4-RUÍDOS
•

Informar se as atividades desempenhadas geram ruídos importantes.

8-CONTROLES EXISTENTES / PROPOSTOS PARA AS FONTES DE POLUIÇÃO
8.1-ÁGUA
•

Os efluentes sanitários possuem tratamento (anexar plantas aprovadas pela ESANE na
etapa de LMI ou LMO), na etapa de LMP não há necessidade de planta aprovada pela
ESANE;

•

Os efluentes industriais possuem tratamento, informar quais (anexar plantas e anexar
laudos de análises em caso de renovação de LMO);

•

Informar se a empresa faz captação de água provenientes das chuvas (obrigatório-Lei
Estadual)

8.2-AR
•

Cabine de pintura (características técnicas);

•

Cabine de jateamento (características técnicas);
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•

Informar o que fazem com os resíduos recolhidos das cabines ( Informar controle das
emissões gasosas / odores das chaminés).

8.3-RESÍDUOS
•

Empresa tem que ter um Plano de Gerenciamento dos Resíduos onde explica como
segregam os resíduos e dão destino adequado aos mesmos;

•

Empresa tem que apresentar uma Central de Armazenamento Temporário de Resíduos
com piso impermeável, arejada e dotada de canaleta de contenção;

•

Informar como controlam os resíduos gerados e a destinação dos mesmos;

•

Anexar Manifestos de Resíduos e LO da empresa gerenciadora dos mesmos.

8.4-RUÍDOS
•

Informar se existe revestimento acústico ou outras medidas mitigadoras.

9-FONTES DE RISCOS
9.1-DESCRIÇÃO
•

Outra(s) fonte(s), tais como: tanques de combustíveis, de produtos químicos, de gases
industriais, produtos inflamáveis (tintas / solventes), produtos radiativos, etc.;

9.2-CONTROLES
•

Informar os controles; bacias de contenção, etc.;

•

Registro no CNEN (radioativos);

•

Apresentar Plano de Atendimento à Emergência – PAE;

•

Apresentar Plano de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

10-CORPO RECEPTOR / BACIA AÉREA
10.1-CORPO RECEPTOR
•

Pontos de lançamento: Lagoa de Imboassica, Rio Macaé, rede de esgoto, galeria de
águas pluviais, sumidouro, Canal Macaé-Campos, etc.

10.2-BACIA AÉREA
•

Descrição da mesma caso haja.

11-INFORMAÇÕES ADICIONAIS
•

Controles adicionais, previsões futuras, etc.

12-DOCUMENTOS LEGAIS APRESENTADOS
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13-INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA
LICENÇA ANTERIOR(CASO TENHA)
14-ANEXO: PARECER TÉCNICO JURÍDICO
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