
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE
AMBIENTAL – (PCA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

1.1. Nome/Razão social;
1.2. CPF/CNPJ;
1.3. Endereço completo (Quadra, Rua, Av. Rodovia, Lote, Bairro, Complemento, CEP, Município,

UF);
1.4. Telefone para contato;
1.5. E-mail;
1.6. Atividade principal do empreendimento;
1.7. Responsável legal pelo empreendimento.

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1. Situação da implantação do empreendimento (se em implantação, se já implantado, em planeja-
mento, etc.); 

2.2. Previsão para entrar em funcionamento / Época em que entrou em funcionamento;
2.3. Áreas do empreendimento (m2):

a) Área total do terreno;
b) Área total construída;
c) Área do terreno não edificado;
d) Área de atividade ao ar livre;
e) Área do sistema de tratamento de efluentes, caso exista;
f) Áreas destinadas à ampliação e demais áreas que julgar necessário;

2.4. Mão de obras a ser empregada:
a) Número de funcionários;
b) Horário de funcionamento;
c) Período de funcionamento/ano:

2.5. Materiais 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, indi-
cando a quantidade mensal/anual, método de armazenagem, carga e descarga, locais e formas de
utilização, dentre outros.

3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA

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.

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

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

Rua Almiro do Moraes, nº 231, Centro, CEP: 75.901-150, Rio Verde-GO – PABX (64) 3602-8400
Site: www.rioverdegoias.com.br – E-mail: meioambiente@rioverdegoias.com.br 1



3.3. Caracterização da Reserva Legal
Quando for o caso.

3.4. Caracterização Hidrogeológica
Para empreendimentos que possam ocasionar poluição em águas subterrâneas.

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

3.6. Caracterização dos Recursos hídricos
Correspondente à área de influência direta, identificando áreas impróprias à edificação, e ainda

as Áreas de Preservação Permanente (APP).

4. MEDIDAS DE CONTROLE, MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS IMPACTOS

Deverá contemplar todos os programas de controle ambiental (resíduos líquidos, resíduos
sólidos,  emissões  atmosféricas,  ruídos,  vibrações)  e de outros  passivos  ambientais  gerados pelas
atividades  da empresa,  contendo os resultados  dos planos gerais  propostos  para o licenciamento
requerido.

4.1. Programas de Controle Ambiental

a) Resíduos sólidos: Apresentar relação completa dos resíduos sólidos gerados, classificando os
resíduos de acordo com a NBR 10.004, Resolução CONAMA 313/2002. 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  acondicionamento  e
destinação final (forma de coleta e de disposição 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.

b) Emissões atmosféricas: Especificar detalhadamente todas as possíveis fontes de emissão de
fumaça, poeiras, gases, vapores e etc., indicando o período destas emissões e as medidas de
controle utilizadas.

c) Ruídos e Vibrações: Relacionar todos os equipamentos geradores de ruídos e vibrações, com
o  horário  de  funcionamento  de  tais  equipamentos  e  descrever  as  medidas  de  controle
adotadas.

d) Efluentes  Líquidos:  Realizar  a  caracterização  dos  efluentes  líquidos  gerados  de  uso
doméstico e industrial. Especificar a origem, quantidade gerada, a forma de tratamento e o
destino final dos mesmos.

Contemplar  a  descrição  dos  sistemas  de  tratamentos  adotados  para  os  efluentes  domésticos  e
industriais gerados pelo empreendimento, apresentando fluxograma dos sistemas de tratamento dos
efluentes. Apresentar ainda o dimensionamento dos sistemas de tratamento adotados, apresentando o
cálculo da eficiência dos sistemas adotados.

e) Fonte de abastecimento de água: Informar a quantidade de água utilizada mensalmente pelo
empreendimento, bem como todas as fontes de abastecimento de água.

f) Combustíveis: Informações sobre o consumo de combustível,  quantidade (dia,  mês ano).
Lenha, óleo combustível e outros.
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4.2. Medidas mitigadoras

Detalhar as medidas de controle efetivamente implantadas no empreendimento, bem como
aquelas a serem implantadas no período de vigência da licença, com justificativa;

4.3. 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).

5. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

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

6.   ANEXOS

6.1. Inserir relatório fotográfico (mínimo de 6 fotos), as mesmas deverão ser impressas coloridas, nu-
meradas e legendadas, contemplando:

-  Área do empreendimento;
-  Etapas do processo produtivo e/ou prestação de serviços;
-  Sistemas de controle ambiental.

6.2. Apresentar croqui de acesso com coordenadas geográficas, distância e pontos de referência.

Local, ___/ ___/ ___/

_________________________________________
Nome e assinatura - responsável técnico
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