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Instruções Técnicas para Licenciamento de 

ATIVIDADE DE SUINOCULTURA 
Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

NOME / RAZÃO SOCIAL *: 

End.: rua/av *:  n° *: 

Bairro *: CEP *: Município *: 

Telefone *: (      )  FAX *: (      )  e-mail: 

CNPJ (CGC/MF n.º) *: CGC/TE n.° *: 

CPF/CIC n.° *:  

End. P/ correspondência: rua / av *: n° *: 

Bairro *:  CEP *: Município *: 

Contato - Nome *: Cargo *:  

Telefone p/ contato*: (      )  FAX: (      )  e-mail:  

Em caso de alteração da razão social de documento solicitado anteriormente (licença, declaração, 
etc.), informar a antiga razão social. Razão social anterior:  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO 

Atividade *:  Nome Fantasia: 

Endereço, caso se trate de atividade localizada em zona urbana. 

End: rua/av. *: n° *: 

Bairro *: CEP *: Município *: 

Endereço, caso se trate de empreendimento localizado em zona rural. 

Localidade (Linha, Picada, etc.)*: 

Distrito*: Município*: 

Telefone p/ contato*: (      )                            FAX: (      )                             e-mail: 

Coordenadas geográficas * (Lat/Long) no Sistema Geodésico, SAD-69 
Lat. 
() 

-   .        Long () 
-   .        

Responsável pela leitura no GPS 

Nome:______________________________ Profissão:__________             Telefone: (___)___________ 

 

3. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

SITUAÇÃO *: 

Tipo de documento a ser solicitado: 
licença  LP  LI   LO 
certificado de cadastro 
declaração 
autorização 

 primeira solicitação deste tipo de documento 
 renovação ou alteração do(a) : 

 nº / 

(informar tipo do documento) 

processo DMA   nº  / 

 
 

1 - Observação: O documento licenciatório será: 

ENVIADO PELO DMA VIA CORREIO       RETIRADO PELO EMPREENDEDOR NO DMA 
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Obs: Antes de passar às instruções leia atentamente as seguintes definições: 
 
DEFINIÇÕES IMPORTANTES: 
Empreendedor: o responsável legal pelo empreendimento/atividade. 
Empreendimento: a atividade desenvolvida em uma determinada área física. 
Licença: documento que autoriza, pelo prazo constante no mesmo, a viabilidade, a instalação ou o 

funcionamento de um empreendimento/atividade e determina os condicionantes ambientais. 
Prévia (LP): a licença que deve ser solicitada na fase de planejamento da implantação, alteração ou 

ampliação do empreendimento. 
De Instalação (LI): a licença que deve ser solicitada na fase anterior à execução das obras 

referentes ao empreendimento/atividade; nesta fase são analisados os 
projetos e somente após a emissão deste documento poderão ser iniciadas 
as obras do empreendimento/atividade. 

De Operação (LO): a licença que deve ser solicitada quando do término das obras referentes ao 
empreendimento/atividade; somente após a emissão deste documento o 
empreendimento/atividade poderá iniciar seu funcionamento.  

Declaração: documento que relata a situação de um empreendimento/atividade, não sendo autorizatório. 
Autorização: documento precário que autoriza uma determinada atividade bem definida. 
 
Instruções para preenchimento: 
 
CAMPO 1- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
NOME/RAZÃO SOCIAL: identificar a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade para a qual está 
sendo solicitado o documento no Departamento de Meio Ambiente, conforme consta no contrato social da 
pessoa jurídica ou, no caso de pessoa física, conforme consta no documento de identidade. 
No caso de endereço fora da área urbana, onde não há serviço de correio, deverá ser informado o endereço 
para entrega de documentação, na sede do município ( exemplos: EMATER, Prefeitura Municipal, Sindicato 
Rural, etc.) 
 
CAMPO 2 –IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO 
ATIVIDADE: especificar para qual atividade está solicitando o documento no Departamento de Meio 
Ambiente (exemplos: Loteamento, Depósito de Produtos Químicos, etc.), informando o endereço, telefone, 
fax e as coordenadas geográficas da mesma. 
As coordenadas Geográficas deverão ser obtidas com Receptor GPS, com as seguintes configurações: 
Formato das coordenadas: Geográficas, em graus, com, no mínimo, 5 (cinco) casas após o ponto no 
sistema geodésico (Datum) SAD-69. 
A leitura deverá ser obtida por profissional habilitado. 
A medição deverá ser realizada e apresentada juntamente com a primeira solicitação de documento 
licenciatório junto ao Departamento de Meio Ambiente e poderá ser dispensada tão logo o dado conste em 
documento emitido por esta instituição.  
 Exemplo de leitura:   Somente graus (hddd.dddddº) 

- 2 8 . 5 6 5 4 2 1 9 

 
O ponto escolhido para a medição deverá obrigatoriamente estar dentro da área do empreendimento e, em 
casos de: 
Estrada deverá ser medido na intersecção com a via principal; 
Mineração deverá ser medido dentro da poligonal licenciada pelo DNPM; 
Loteamentos, no ponto referencial, na via principal de acesso; 
Aterros e Centrais de Resíduos deverá ser medido no portão de acesso ao empreendimento. 
 
CAMPO 3- MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO 
Identificar qual documento está sendo solicitado. No caso de renovação, indicar o número do documento 
anterior e o número do processo no Departamento de Meio Ambiente no qual consta o referido documento. 
Finalmente deverá ser comunicado a forma pela qual o empreendedor deseja receber o documento 
licenciatório. Caso este campo não for preenchido o documento será remetido pelo correio. 
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4 - INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

4.1 - Ponto de referência mais próximo ao empreendimento: _________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4.1 - Existe alguma UNIDADE DE CONSERVAÇÃO próxima (a menos de 10 km de 
distância)? 

 Não  

 Sim - Identificar, com código. 

Exemplos de UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – Lei Federal N.° 9.985/2000: 

a) Reserva Biológica 

b) Reserva Ecológica 

c) Refúgio de Vida Silvestre 

d) Parque Nacional, Estadual, Municipal; 

e) Monumento Natural 

f) Floresta Nacional, Estadual, Municipal; 

g) Área de Proteção Ambiental (APA) 

h) Reserva Particular do Patrimônio Natura (RPPN) 

i) Área de Relevante Interesse Ecológico 

j) Reserva Extrativista, Reserva de Fauna ou Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Responsável pelas informações: ____________________________ Fone: ____________ 

 
5 - INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE: 
 

  5.1 - Tipo de criação: 

   Intensiva   Extensiva   Mista 
 

5.2 - Características da criação: 

   Atividade em operação (nº de animais):______________________________________ 
   Ampliação prevista (nº de animais):__________________________________________ 
   Total após ampliação (nº de animais):________________________________________ 

 

5.2.1 -  Ciclo completo        Terminação             UPL 

5.2.2 -  Produtor individual Condomínio/Associação  Outros, especificar:________ 
  
5.2.3 - Número de animais (capacidade máxima instalada): 

 Criadouro (nº de matrizes): _____________________________________________ 

 Terminação (nº de animais): ____________________________________________ 
 

5.3 - Características da propriedade: (outras atividades produtivas) 

   Bovinocultura      Avicultura    Aqüicultura     Irrigação/Drenagem 
 Agroindústrias    Silos, Secadores, Armazéns, Depósitos    
 Introdução sp. Exóticas   Outras:_____________________________________ 

 
 

5.4 - Número de funcionários: ________________________________________________ 
 

5.5 - Consumo de água na atividade, indicar a fonte de abastecimento (rio, arroio, água 
subterrânea, etc...) e vazão: _______________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

5.6 - Substâncias/Produtos utilizados na limpeza e higienização das instalações 
(consumo/mês e informar a periodicidade): ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

5.7 - Área construída, área à ampliar e área total da propriedade: ____________________ 
 

5.8 - Nos casos de criação ao ar livre, indicar a área por matriz: ______________________ 
 

5.9 - Informações sobre aspectos locacionais da área de criação e de aplicação de 
resíduos: 

 

DISTÂNCIAS PROPOSTA CRITÉRIO/DMA 

Área de criação/curso d’água   

Área de criação/núcleos hab.   

Área de aplicação/curso d’água   

Área de aplicação/hab. vizinhas   

Área de aplicação/estradas   

*no caso de aplicação de várias áreas, indicar em tabela anexa. 

 
5.10 - Descrição do tipo de solo da região, indicando altura do lençol freático. 
 

5.11 - Cronograma de implantação do empreendimento, dos sistemas de coleta, de 
tratamento e de destinação de resíduos. 

 

5.12 - NOME, ASSINATURA, REGISTRO PROFISSIONAL DO TÉCNICO 
RESPONSÁVEL. 
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DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS 
 

1 - PARA LICENÇA PRÉVIA (LP): 
 

1.1 - Mapa, em escala adequada, contendo: 
 a direção dos ventos predominantes;  
 localização do terreno ( com as dimensões do mesmo); 
 a demarcação num raio de 1000 metros do sistema viário(ruas, estradas, ferrovias, 

etc.), com indicação do acesso mais direto ao local do empreendimento; ocupação das áreas 
circunvizinhas, identificando o uso das mesmas (agricultura, pecuária, residencial, etc.); a rede 
hidrográfica (riachos, rios, etc). 

 a área construída (ou a construir) destinada à criação (incluindo estrumeiras/ 
lagoas); 

 a área destinada à disposição de resíduos da criação; 
 cobertura vegetal existente*. 

 
*Caso exista no local vegetação significativa (mata nativa, vegetação de banhado, 
capoeira, etc) apresentar laudo biológico contendo a relação e descrição das 
formações vegetais dominantes, bem como o estágio de seu desenvolvimento. O 
laudo deverá ser assinado por profissional habilitado (Biólogo, Eng.º Agrônomo, 
Eng.º Florestal), com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e em 
conformidade com o conteúdo do Código Florestal. 

 

1.2 - Certidão da Prefeitura Municipal, declarando que a área do empreendimento se 
encontra na zona rural do município. 

 

  2 - PARA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI): 
 

2.1 - Certidão da Prefeitura Municipal, declarando que a área do empreendimento se 
encontra na zona rural do município ( caso não tenha sido apresentada na LP ). 

 

2.2 - Projeto do sistema de coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos. 
Deverá ser descrito o plano operacional para retirada do esterco, incluindo tipo de destino; 
periodicidade; freqüência de retirada; áreas previstas para disposição (informando: nome(s) do(s) 
proprietário(s), classificação do(s) solo(s), tipo de cultura onde o resíduo será disposto). 

 

Obs.: Em função da avaliação do projeto de disposição, e da avaliação das 
características do solo da(s) área(s) de disposição, poderá ser solicitado o teste de 
permeabilidade e coeficiente de infiltração, conforme NBR 7229, sendo efetuado com 
resíduo a ser disposto. 

 
2.3 - ART do responsável técnico pelo projeto do sistema de tratamento e/ou do projeto de 

disposição no solo. 
 
 

3 - PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO): 
 
3.1 - Certidão da Prefeitura Municipal, declarando que a área do empreendimento se 

encontra na zona rural do município ( caso não tenha sido apresentada na LP ou LI). 
3.2 - ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pelo manejo da 

criação e pela destinação dos resíduos. 
 

 

 

4 - NA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), PARA REGULARIZAÇÃO 
DE EMPREENDIMENTOS EXISTENTES: 

 
4.1 - Informar o solicitado nos itens 1.1, 1.2, 3.1 e 3.2. 
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4.2 - Descrever o sistema existente de controle dos resíduos (quantidade gerada e 
caracterização dos mesmos) dimensionando todas as unidades propostas, incluindo 
plantas/perfis, conforme os critérios técnicos da FEPAM. 
 
OBS.: EM CASO DE DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS NO SOLO, APRESENTAR O PLANO 
OPERACIONAL PARA RETIRADA DO ESTERCO, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES 
REFERENTES AO ITEM 2.2. 

 


