TERMO DE REFERÊNCIA – TR n° 003
Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Conformidade Ambiental (ECA) com
relação de proporcionalidade ao RAP

De acordo com o disposto na Resolução CONSEMA nº. 01/06, art. 6º, o licenciamento
ambiental de regularização necessita da elaboração do Estudo de Conformidade Ambiental. O
nível de abrangência dos estudos constituintes do Estudo de Conformidade Ambiental guardará
relação de proporcionalidade com os estudos técnicos utilizados no licenciamento da atividade.
(EIA/RIMA, EAS e RAP).
O Estudo de Conformidade Ambiental deve conter, no mínimo:
(a) diagnóstico atualizado do ambiente;
(b) avaliação dos impactos gerados pela implantação e operação do empreendimento,
incluindo riscos; e
(c) medidas de controle, mitigação, compensação e de readequação, se couber.

1. Identificação
1.1 Empreendedor:
a) Razão social/nome do Empreendedor;
b) CNPJ/CPF;
c) Endereço completo;
d) Telefone;
e) Representante legal;
f) Telefone do representante legal;
g) CNPJ/CPF do representante Legal;
h) E-mail do representante Legal.

1.2 Empreendimento/atividade:

1.2.1 Endereço completo.
1.2.2 Dados do imóvel:
a) Número da matrícula do registro de imóveis;
b) Número do cadastro do imóvel (IPTU) na Prefeitura Municipal de Blumenau;
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c) Área total do terreno;
d) Áreas averbadas;
e) Imagem de satélite atualizada locando o imóvel com pontos de referência e
Coordenadas geográficas com o datum especificado.

2. Caracterização do empreendimento e/ou atividade
Descrição completa do empreendimento e/ou atividade instalada/desenvolvida,
contemplando os itens abaixo:

2.1 Enquadramento legal:
a) Empreendimento/atividade a ser licenciada conforme Anexo Único da Resolução
CONSEMA n° 99/2017 e suas alterações ou outras que vieram a substituí-las;
b) Potencial poluidor conforme Anexo Único da Resolução CONSEMA n° 99/2017 e suas
alterações ou outras que vieram a substituí-las;
c) Porte do Empreendimento/atividade conforme Anexo Único da Resolução CONSEMA
n° 99/2017 e suas alterações ou outras que vieram a substituí-las. Quando a definição
do porte e potencial poluidor levarem em conta a área do empreendimento, deve ser
utilizada a área útil total, ou seja, a edificada somada a área ocupada ao ar livre.

2.2 Áreas do empreendimento:
a) Área útil total;
b) Área edificada;
c) Área ocupada ao ar livre para o desenvolvimento da atividade.

2.3 Regime de funcionamento (hora/dia; dia/mês), especificando o(s) turno(s);

2.4 Número de funcionários e pessoas envolvidas na atividade e que atuam no local;

2.5 Matérias-primas (identificação, estado físico, forma de acondicionamento, estocagem e
consumo mensal);

2.6 Insumos (identificação, estado físico, forma de acondicionamento, estocagem e consumo
mensal);

2.7 Produtos fabricados, preparados, serviços prestados ou produtos comercializados,
destacando os principais e os secundários (identificação, estado físico, forma de
acondicionamento, estocagem e produção mensal), e /ou serviços prestados (quais e como são
executados e a quantidade mensal);

2.8 Equipamentos utilizados;

2.9 Se há atividades e serviços inerentes, descrevê-los e informar quais são os itens fabricados
e/ou preparados, consertados ou os tipos de serviços prestados; Por exemplo: indústria de
confecções com serviços inerentes de estamparia e/ou bordados; oficina mecânica com
lavagem de veículos.

2.10 Caso haja a terceirização de serviços, informar quais são e o nome da(s) empresa(s)
contratada(s), citando o número do alvará de funcionamento e licenças ambientais para
atividades passíveis de licenciamento;

2.11 Fluxograma do processo: deverá conter informações que permitam identificar as etapas
produtivas, as etapas terceirizadas, as fontes ou etapas onde há geração de efluentes líquidos,
de emissões atmosféricas, de ruídos e de resíduos sólidos, as formas de controle ambiental
instaladas e a destinação final dos efluentes e/ou resíduos gerados;

2.12 Informar o consumo de energia elétrica do empreendimento e a descrição dos sistemas de
abastecimento de energia; se há utilização de tanques para consumo e/ou armazenamento de
combustíveis, informando o combustível utilizado, volume do tanque, tipo (aéreo ou
subterrâneo), caracterização da bacia de contenção e da caixa separadora de água e óleo
quando aéreos; métodos de controle e monitoramento para detecção de vazamentos quando
subterrâneo;

2.13 Informações sobre a demanda gerada pelo empreendimento em termos de abastecimento
de água, indicando as fontes de abastecimento, captação de águas pluviais e/ou reutilização de
efluentes tratados. Tratando-se de captação de água subterrânea, informar o número do
Cadastro Nacional de Usuários de Água – CNUA e a outorga de direito de uso, a ser emitida
pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS, órgão gestor dos
recursos hídricos de dominialidade estadual, de acordo com a Resolução CERH nº 02/2014.

2.14 Efluentes líquidos gerados (industriais, sanitários ou outros): caracterização do efluente
bruto e tratado, pontos de geração, estimativa de vazão ou de volume gerado, ponto de
lançamento, formas de tratamento previstas. Caso seja encaminhado para tratamento por
terceiros, deve ser informado: a forma e o tempo de estocagem, as empresas de transporte e
de destinação, citando o número do alvará de funcionamento e licenças ambientais para
atividades passíveis de licenciamento;

2.15 Emissões atmosféricas geradas: caracterização, pontos de geração e formas de controle
instaladas;

2.16 Descrever os resíduos sólidos gerados, inclusive recicláveis, oleosos ou contaminados,
informando: o estado físico, a quantidade gerada em volume ou peso, a classe do resíduo, a
forma de acondicionamento, armazenamento e o tempo de estocagem e a destinação final.

Deverão ser informados os responsáveis pelo transporte e destinação finais, citando o número
do alvará de funcionamento e licenças ambientais para atividades passíveis de licenciamento;

2.17 Fontes geradoras de ruídos: indicar a(s) fonte(s) e o(s) controle(s) ambiental (is)
instalado(s). As atividades com ruídos excessivos devem apresentar laudo com medições de
acordo com as normas pertinentes a fim de nortear as medidas de controle para atender os
padrões de emissão previstos na legislação sobre a matéria.
Cabe lembrar que Equipamento de Proteção Individual – EPI não é uma forma de controle
ambiental.

2.18 Outras informações técnicas consideradas importantes.

3. Caracterização da Área do empreendimento/atividade
3.1 Devem ser descritos os itens relacionados a seguir, de forma a propiciar a caracterização
das áreas afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento:

a) Acessos para o empreendimento;

b) Bacia hidrográfica e os corpos d’água afetados pelo empreendimento, com
respectivas classes de uso, conforme Portaria Estadual n° 024/1979 da Secretaria de
Planejamento e Coordenação Geral do Governo do Estado de Santa Catarina, ou outra
que vier a substituí-la;

c) Descrever os aspectos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e pedológicos da
área diretamente afetada e a suscetibilidade do terreno à erosão, identificando os níveis
potenciais de fragilidade causados pela implantação do empreendimento. Em casos
específicos poderão ser solicitados pelos analistas estudos técnicos comprobatórios.

d) Caracterizar a cobertura vegetal do terreno onde o empreendimento está localizado,
acompanhado de relatório fotográfico, devidamente datado;

e) Informar a ocorrência de fauna na área afetada pelo empreendimento, mencionando a
sistemática utilizada para o levantamento, o período de observação, relacionando as
espécies animais (nomes populares e científicos) e as espécies ameaçadas de extinção,
conforme lista oficial do IBAMA;

f) Descrever o uso do solo no entorno:
•

indicando a tipologia e a caracterização das edificações;

•

indicando os equipamentos urbanos (abastecimento de água, coleta de esgotos e de
resíduos urbanos, fornecimento de energia elétrica, drenagem de águas pluviais, rede
telefônica e gás canalizado);

•

relacionando os equipamentos comunitários (educação, cultura, saúde, lazer e
similares);

•

caracterizando o sistema viário e de transportes;

g) Caracterizar a área diretamente afetada pelo empreendimento quanto à existência de
patrimônio histórico ou artístico. Havendo a existência deverá ser apresentado
documento de conformidade expedido pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural
Edificado – COPE e, quando cadastrado como patrimônio nacional, anuência do IPHAN.

h) Descrever, quantificar e mapear as áreas com restrições ambientais e de ocupação,
quanto à existência de Áreas de Preservação Permanente - APP, Unidades de
Conservação - UC e entorno, áreas inundáveis, de risco geológico-geotécnico, faixas
sanitárias e de serviços, vegetação em estágio médio/avançado, área de cobertura
florestal mínima, áreas de compensação ambiental e/ou reposição florestal obrigatória e,
a existência de áreas degradadas e/ou contaminadas.

4. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras ou Compensatórias
Este item deverá ser apresentado na forma das Tabelas de Impactos Ambientais,
disponíveis no sítio eletrônico oficial do município de Blumenau, as quais deverão ser anexadas
ao estudo, atentando para suas instruções de preenchimento.

4.1 Identificar os impactos positivos e negativos que podem ocorrer em função das diversas
ações da implantação e operação do empreendimento, bem como as medidas mitigadoras que
serão adotadas para os impactos negativos. Deverão ser abordados os seguintes impactos,
além de outros que possam ocorrer em decorrência das características específicas de cada
atividade:

a) Conflitos de uso do solo e da água;
b) Interferência na infraestrutura urbana e de saneamento básico;
c) Interferência decorrente de emissões atmosféricas e de ruídos;
d) Interferência na qualidade das águas superficiais ou subterrâneas;
f) Conflitos ambientais: interferência em áreas de preservação permanente e em
unidades de conservação e seu entorno;
h) Impactos decorrentes de processos erosivos quando couber;
i) Outros impactos relevantes.

Em caso de passivos ambientais verificados, apresentar propostas de recuperação
e/ou mitigação.

5. Plano de Monitoramento dos Sistemas de Controle ambiental

Este item deverá ser apresentado na forma de planilhas de registros, onde deve
constar a descrição do procedimento, a data da sua execução, a freqüência da análise, o
responsável pelo procedimento, os fatos observados e resultados obtidos, permitindo ao
empreendedor gerenciar e conduzir com eficiência os mecanismos de defesa ambiental.

6. Equipe Técnica
6.1 Identificar o(s) profissional(is) habilitado(is) responsável(is) pela elaboração do ECA,
informando:
•

Nome;

•

CPF;

•

Telefone para contato;

•

Endereço completo;

•

Qualificação profissional;

•

Número do registro profissional com respectivos conselhos de classe e região;

•

E-mail;

•

Local, data e assinatura do(s) responsável(is) técnico(s) pelo ECA;

•

Local, data e assinatura do empreendedor.

7. Referências bibliográficas
Listar a bibliografia utilizada referenciada no estudo.

OBSERVAÇÕES:

Todas as páginas do ECA devem ser rubricadas pelo(s) profissional(is) responsável(is) pela
elaboração do estudo.
O conteúdo do ECA deve seguir a ordem apresentada neste termo de referência e todos os
itens previstos devem constar no ECA. Caso o item não seja aplicável ao empreendimento em
estudo, esta informação deve constar no ECA.
Todos os itens solicitados neste termo deverão ser descritos de forma objetiva, clara e sucinta.

