TERMO DE REFERÊNCIA – TR n° 005
Termo de Referência para Elaboração do Relatório Técnico
visando a Obtenção ou Renovação da Licença de Operação

Este termo de referência visa estabelecer o conteúdo mínimo a ser contemplado na
elaboração do relatório técnico, ao qual cabe demonstrar o efetivo cumprimento das
exigências e condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores (Licença de Instalação
ou Licença de Operação), para a obtenção ou a renovação da Licença de Operação.
Sempre que julgar necessário a FAEMA poderá solicitar informações, estudos ou
documentações complementares para a análise do processo de licenciamento.
Deve ser elaborado por profissional(is) habilitado(s) , conter registro fotográfico de
todos os aspectos e controles ambientais, e contemplar a totalidade e a seqüência dos
itens apresentados a seguir:
1. Identificação do Empreendimento/atividade:
a)
b)
c)
d)
e)

Razão social/nome do Empreendedor;
CNPJ/CPF;
Endereço completo;
Telefone;
Endereço eletrônico.

2. Dados do imóvel:
a) Número do cadastro do imóvel (IPTU) na Prefeitura Municipal de Blumenau;
b) Área total do terreno;
c) Imagem de satélite locando o imóvel com pontos de referência e Coordenadas
Geográficas com datum especificado;
d) Área edificada;
e) Área ocupada ao ar livre para o desenvolvimento da atividade.
3. Caracterização do empreendimento/atividade:
3.1 Porte, potencial poluidor e parâmetro, conforme previsto na legislação vigente;
3.2 Classificação de ocupação e uso do solo:

- zoneamento;
- classificação urbanística
- ambiental (indústria) da atividade de acordo com o descrito na consulta para
estabelecer, na licença anterior ou na Lei Complementar 747/2010;
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3.3 Regime de funcionamento (horas/dia; dias/mês), especificando o(s) turno(s);
3.4 Número de funcionários e pessoas envolvidas na atividade e que atuam no local;
3.5 Informação sobre a demanda gerada pelo empreendimento em termos de

abastecimento de água, indicando as fontes do abastecimento, se há captação de
águas pluviais e/ou reutilização de efluentes tratados;
3.6 Fonte(s) de abastecimento de energia e combustível(is): descrever as fontes,

finalidade de uso, informando o volume do tanque e o tipo (aéreo ou subterrâ
neo);
3.7 Matérias-primas (identificação, estado físico, forma de acondicionamento,

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

consumo mensal);
3.9 Produtos fabricados ou preparados, destacando os principais e os secundários

(identificação, estado físico, forma de acondicionamento, estocagem e produção
mensal); e ou
3.10 Se há serviços prestados, descrever: quais são, como são executados e a

quantidade mensal
3.11 Se há atividades e serviços inerentes, descrevê-los e informar quais são os itens

fabricados, 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.
3.12 Caso haja terceirização de serviços, informar quais são e o nome da empresa

contratada, citando o número do alvará de funcionamento e das licenças
ambientais para atividades passíveis de licenciamento;
3.13 Equipamentos utilizados (tipo e quantidade);

Fluxograma do processo: Deverá representar a seqüência dos processos,
identificando todas as etapas, os pontos em que há geração de efluentes líquidos,
emissões atmosféricas, ruídos e resíduos, com indicação das formas de controle
ambiental aplicadas, os tipos de resíduos e/ou efluentes gerados e sua destinação
final. As etapas terceirizadas também deverão estar representadas.
4. Impactos ambientais e suas medidas mitigadoras
4.1. 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 aplicadas (observação:
podem ser terceirizadas e não instaladas). Se encaminhados para tratamento
terceirizado, informar: a forma e o tempo de estocagem, quais as empresas
responsáveis pelo transporte e destinação final, citando o número do alvará de
funcionamento e das licenças ambientais para as atividades passíveis de
licenciamento;

4.2. Emissões atmosféricas geradas: caracterização, pontos de geração e formas de
controle aplicadas;
4.3. Resíduos sólidos gerados, inclusive recicláveis, oleosos ou contaminados,
informando o estado físico, a quantidade gerada (em volume ou peso), a
classificação do resíduo (de acordo com a NBR 10.004/04 da ABNT), a forma
de acondicionamento e armazenamento, bem como o tempo de estocagem.
Informar quais são os responsáveis pelo transporte e destinação final, citando o
número do alvará de funcionamento e das licenças ambientais para as atividades
passíveis de licenciamento;
4.4. Fontes geradoras de ruídos: indicar a(s) fonte(s) e os controles ambientais
aplicados. Caso se tratar de atividades com emissão sonora acima dos padrões
estabelecidos na legislação vigente, apresentar laudo com medições, de acordo
com as normas pertinentes. Cabe lembrar que Equipamento de Proteção
Individual – EPI não é uma forma de controle ambiental;
4.5. Outras medidas mitigadoras adotadas: descrevê-las, se implantadas;
4.6. Outras informações técnicas que considerar relevante.
5. Atendimento das condicionantes das licenças anteriores
5.1. Condicionante: descrever a condicionante;
5.2. Atendimento à condicionante: informar sobre a conformidade no
atendimento à condicionante associando-a aos documentos comprobatórios
apresentados.
6. Monitoramento durante o período de vigência da licença anterior (item exclusivo
para renovação de Licença de Operação)
Discorrer sobre o que foi feito durante o período de vigência da licença. Por
exemplo, descrever as datas e volumes de destinação de resíduos e de efluentes e
manutenções em sistemas de controle de poluição. Informar alterações em
relação à produção e controles ambientais. Relatar como foi realizado o
monitoramento durante o período de vigência da licença, informando alterações
ocorridas em relação à produção e controles ambientais, descrever as datas e
volumes de destinação de resíduos e de efluentes e manutenções em sistemas de
controle de poluição e demais fatos relacionados ao monitoramento ambiental
ocorridos nesse período.
7. Programas ambientais
Informar sobre os programas ambientais listados na licença anteriormente expedida e
se houve implantação de novos programas, considerando-se a fase de operação,
contendo no mínimo:
- objetivo(s) do programa;
- metodologias aplicadas;
- indicação dos parâmetros selecionados.
8. Equipe Técnica

Identificar o(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) pela elaboração do relatório
técnico, informando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nome;
CPF;
Endereço completo;
Qualificação profissional;
Número do registro do profissional com o respectivo conselho de classe e
região;
Telefone para contato;
E-mail;
Local, data e assinatura do(s) responsável(is) técnico(s) pelo Relatório Técnico;
Local, data e assinatura do empreendedor.
OBSERVAÇÕES:
Todas as páginas do relatório devem ser rubricadas pelo(s) profissional(is)
responsável(is) pela elaboração do mesmo.
O conteúdo do relatório deve seguir a ordem apresentada neste termo de
referência e todos os itens previstos devem constar do mesmo. Caso o item não
seja aplicável ao empreendimento em análise, esta informação deve constar no
relatório.
Todos os itens solicitados neste termo deverão ser descritos de forma objetiva,
clara e sucinta.

