
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE
AMBIENTAL (PCA) PARA A ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA

1. INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência visa orientar a elaboração do Plano de Controle
Ambiental –PCA a ser apresentado pelos empreendedores à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SEMMA, com vista à complementação das informações técnicas e
ambientais  nos  processos  de  licenciamento  Ambiental  de  Empreendimentos
Agropecuários.

O  Termo  de  Referência  poderá  ser  elaborado  por  equipe  técnica
multidisciplinar  devidamente  habilitada,  devendo  constar  no  documento  –  nome,
assinatura,  registro  no  respectivo  Conselho  Profissional  e  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional. Este estudo ambiental deverá
conter as informações obtidas a partir  de levantamentos e/ou estudos realizados
para elaboração do projeto objeto do licenciamento.

Dependendo  das  características  técnicas,  ambientais  e  locacionais  do
empreendimento, a SEMMA poderá solicitar as informações complementares que
julgar necessárias para avaliação da proposta, bem como dispensar do atendimento
às exigências constantes deste documento que, a seu critério, não sejam aplicáveis.

2. DADOS DO EMPREENDEDOR:

Nome/ Razão Social;
RG e CPF (para pessoa física);
CNPJ (para pessoa jurídica);
Endereço completo para correspondência (Rua, Av., Rodovia, Rua Qd. Lt. Bairro, 
Complemento, CEP, Município;
Telefone;
E-mail;
Responsável Legal pelo empreendimento:

3. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO/EQUIPE TÉCNICA PELO PROJETO:

Nome / Razão Social;
CPF e RG
CNPJ (se for o caso);
Registro Profissional;
Endereço completo para correspondências;
Telefone;
E-mail.



4. DADOS DO EMPREENDIMENTO:
 
4.1 – Informações Gerais:

4.1.1 Situação da implantação do empreendimento (se em implantação, se já 
implantado, em planejamento, etc.);
4.1.2.Previsão para entrar em funcionamento / Época em que entrou em funciona-
mento;
4.1.3. Bacia Hidrográfica (mencionar a bacia ou microbacia hidrográfica da qual faz 
parte a área do empreendimento);
4.1.4. Croqui de localização e roteiro de acesso, detalhado (com coordenadas 
geográficas);
4.1.5. Área total da propriedade (ha);
4.1.6. Área de reserva legal proposta no CAR (ha);
4.1.7. Área (s) de preservação permanente proposta no CAR (ha);
4.1.8. Caracterização do solo, declividade;

4.2-Caracterização do sistema produtivo

4.2.1.Descrever o tipo de Criação (Intensiva, Semi Intensiva, Extensivo);
4.2.2.Quantidade de animais em lactação ou de engorda (nº de cabeças);
4.2.3. Informar a quantidade de conjunto de ordenha mecânica e teteiras;
4.2.4. Área construída (residências, galpões, oficina, unidade(s) de armazenamento 
e beneficiamento, fábrica de ração e outros),
4.2.5. Informar e especificar quais as medidas a serem adotados para evitarem a 
proliferação de vetores (insetos e roedores);
4.2.6. Área dos piquetes(ha);
4.2.7. Área de pastagem(ha)
4.2.8. Área de pastagem irrigada(ha);
4.2.9.  Área  do  sistema  do  controle  da  poluição  (lagoa(s),  esterqueira(s)  e
composteira(s);
4.2.10.Descrever qual a forma de impermeabilização das lagoas
4.2.11. Número de funcionários;
4.2.12. Período de trabalho no setor produtivo;
4.2.13. Área destinada à ampliação de dejetos/esterco e demais áreas que jugar
necessário;
4.2.14.Combustíveis  Utilizados:  Indicar  o  tipo  de  combustível,  o  consumo  médio
mensal, locais de armazenagem e manutenção;
4.2.15.  Informar  quais  os  equipamentos  e  matérias  primas  utilizadas  durante  a
implantação e/ou operação do empreendimento, descrevendo no mínimo sobre as
matérias  primas,  combustíveis,  produtos  químicos,  radioativos  ou  biológicos  que
podem colocar em risco a saúde pública, bem como produtos auxiliares, indicando a



quantidade mensal/anual, método de acondicionamento e armazenamento, carga e
descarga, locais e formas de utilização, dentre outros.

4.3. Diagnóstico Ambiental da área

4.3.1.  Caracterização  ambiental  do  empreendimento:  descrever  os  prováveis
impactos  ambientais  decorrentes  da  implantação  /  operação  da  atividade,
considerando  o  projeto,  suas  alternativas,  tempo  de  incidência  dos  impactos
(qualidade  ambiental  futura),  indicar  métodos,  técnicas  e  critérios  para  sua
identificação, quantificação e interpretação;

4.3.2. Descrever como é feita manejo atual dos resíduos sólidos e líquidos(dejetos) 

4.3.1.1. Caracterização da Flora
Correspondente à área de influência direta.

4.3.1.2.. Caracterização da Fauna
Correspondente à área de influência direta.

4.3.1.3. Caracterização da Reserva Legal
Caracterização da Reserva Legal de acordo com a proposta no CAR;

4.3.1.4. Caracterização Geológica
Para empreendimentos que possam causar interferências no solo.

4.3.1.5. Caracterização dos Recursos hídricos
Correspondente à área de influência direta,  identificando áreas impróprias à

edificação, e ainda as Áreas de Preservação Permanente (APP).

4.4. Medidas de controle, mitigação e compensação dos impactos

Deverá  contemplar  projetos  executivos  de  todos  os  programas  de
implantação e das medidas de controle ambiental minimizando e /ou de correção
dos  impactos  negativos   (efluentes  líquidos,  resíduos  sólidos  e  semissólido,
emissões  atmosféricas,  ruídos,  vibrações)  e  de  outros  passivos  como  a  de
recuperação  das  áreas  degradadas  gerados  pelas  atividades,  contendo  os
resultados dos planos gerais propostos para o licenciamento ambintal requerido;

4.5. Medidas de Controle para Sistema de Captação de Água;

Localização com coordenada geográfica das captações de água a montante
ou a jusante, notadamente aquelas destinadas ao abastecimento ou dessedentação
animal e a (Outorga de uso d´água/ou dispensa);

4.6. Medidas para o Sistema de Controle de Erosão;

Apresentar medidas básicas do sistema de controle de erosões nas áreas
susceptíveis aos processos erosivos, ser for o caso;



4.7. Áreas de Compensação Ambiental, atendendo Resolução CONAMA 369/06

Detalhar a situação dessas áreas, com relatório fotográfico e atualização do
mapa de detalhe do empreendimento (se houver);

4.8. Recuperação de Áreas Degradadas

Detalhar a situação das áreas degradadas pela atividade ou empreendimento
anterior  (passivo  ambiental),  com  cronograma  para  próximas  ações.  As  áreas
deverão  ser  adequadamente  delimitadas  e  legendadas  no  mapa  de  detalhe  do
empreendimento e acompanhada de relatório fotográfico (se houver);

4.9 – Produção e destinação de resíduos oriundos da atividade produtiva:

Apresentar relação completa dos resíduos sólidos gerados, classificando os
resíduos de acordo com a NBR 10.004, Resolução CONAMA 313/2002, Resolução
CONAMA 358/2005 e RDC 306/2004. Indicar a origem dos resíduos, natureza dos
resíduos,  composição  e  respectivas  quantidades  geradas  em  kg/dia  ou  kg/mês
(individualizadas para cada tipo de resíduos). Formas de coleta, acondicionamento e
destinação final a serem empregados aos resíduos sólidos. 
Obs.: No caso dos resíduos sólidos serem retirados por terceiros, informar o volume
e quantidade retirada, frequência da retirada com o nome e endereço da empresa
coletora  (anexar  cópia  do  contrato  de  coleta).  A  empresa  coletora  deve  ter
capacidade comprovada para transporte, recuperação, tratamento e disposição dos
mesmos; Caracterizar a área de aplicação de resíduos estabilizados, se for o caso;
*As estruturas  de armazenagem (esterqueira,  tanque ou lagoa de  retenção,
outros)  e/ou  de  tratamento  dos  resíduos  devem  estar  distantes  de  corpos
hídricos, conforme previsto na lei estadual 17.684/2012,

4.8. Resíduos Sólidos

Apresentar Memorial descritivo e cronograma de implantação do sistema de
destinação  ambientalmente  correto  dos  animais  mortos  e  restos  de  placentários
(incluir planta baixa/cortes, croqui de localização e destinação final do composto);
*Não será aceito sistema de vala séptica no solo.

4.8. Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos:

Apresentar  Memorial  Descritivo  e  justificativo  de  cálculo  dos  efluentes  do
sistema de manejo, tratamento e destinação final dos resíduos líquidos (dejetos) e
resíduos  semissólidos (esterco) dos animais com croqui  das áreas de aplicação,
(incluir estimativa de quantidade de dejetos m³/dia/animais, calculo de volume de
esterco e das lagoas, período de armazenagem dos dejetos, tempo de fermentação,
dosagem e periodicidade volume/ha/ano de aplicação, quando for de uso agrícola e
pastagem, fertilidade do solo, declividade, épocas de aplicação, medidas para evitar
o escoamento superficial, praticas conservacionista do solo e analise do solo nas
áreas de aplicação dos dejetos e análise de água caso de lançamento em curso
d’água).



Efluentes Líquidos: 

Realizar a caracterização dos efluentes (sanitário) gerados de uso doméstico,
Especificar a origem, a forma de tratamento e a destinação final  dos mesmos e
apresentar  relatório  fotográfico  do  sistema  hidrossanitário(fossa  séptico  e
sumidouro).

4.9. Cronograma de Execução da Obra:

Apresentar o cronograma de execução para implantação do empreendimento.

7 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Citar as referências bibliográficas, leis e portarias e outras.

8. ANEXO

8.1. Inserir relatório fotográfico (mínimo de 6 fotos), as mesmas deverão ser 
impressas coloridas, numeradas e legendadas, contemplando:

- Área do empreendimento;
- Etapas do processo produtivo e ou da prestação de serviços;
- Sistema de controle ambiental (lagoas, esterqueiras, composteira e outros);
- Realizar anualmente coleta de solo do local de aplicação da lâmina de fertirrigação 
de modo a compará-la com a Resolução CONAMA 420/2009; 


