
 

Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790 
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000 

CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200 
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br 

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: As instruções necessárias para o preenchimento deste formulário 
encontram-se nas instruções, orientações e nos Anexos I e II: leia atentamente antes do preenchimento. Os campos 
marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

NOME / RAZÃO SOCIAL*: 

CNPJ*:  

CPF*:  

End.*:  n° *:  

Bairro:  CEP*:  Município*: 

Telefone*:  
FAX: (  ) 
      

e-mail: 

End. p/ correspondência*: 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:  

 

Endereço (Rua, Av, Linha, Picada, etc.)*:  

 n°/km*:  Bairro/Distrito*:  

CEP*:  Município*:  

 

Coordenadas geográficas* (Lat/Long) no Sistema Geodésico SIRGAS2000 - formato decimal 

Lat. (º) -   .         Long (º) -   .         

Responsável pela leitura no GPS 

Nome: Antonio Augusto Machado Profissão: Eng. Florestal   Telefone: (51) 99251194 

Obs.: Não serão protocolados processos que não apresentem coordenadas no formato solicitado. 

 

3. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO  

Tipo de documento a ser solicitado: 

 Licença Prévia 

 Licença de Instalação 

 Licença de Operação 

Pode ser marcado LP e LI juntos 

 

 Primeira solicitação deste tipo de documento 
 

 Renovação                  

Documento anterior tipo:       

Documento anterior n.º:                           

Processo nº:       
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OBS.: Antes de passar as instruções, leia atentamente às seguintes definições: 

Empreendedor: responsável legal pelo empreendimento/atividade. 
Empreendimento: 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 as condicionantes ambientais. 
Declaração: documento que relata a situação de um empreendimento/atividade, não emitindo autorização. 
Autorização: documento que autoriza uma determinada atividade bem definida por prazo determinado, não 

renovável. 
 

OBSERVAÇÃO: a solicitação de licença deverá estar de acordo com a fase em que se encontra o empreendimento: 
concepção, obras de terraplenagem ou de construção, mesmo que não tenha obtido anteriormente a licença 
prevista em lei. Caso a empresa esteja em situação irregular, ou seja, em obras sem licença, deverá regularizar-se, 
entrando com a solicitação da licença para a fase em que se encontra, porém, fica sujeita à aplicação das 
penalidades previstas em lei. 
 
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, 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 (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 decimais, com, no mínimo, 5 (cinco) casas após o ponto no 
sistema geodésico (Datum) SIRGAS2000. Não serão aceitas coordenadas em sistema diferente deste, 
inviabilizando o protocolo de processo. 
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 
DMA e poderá ser dispensada a partir de que passe a constar em documento emitido por esta fundação. 
Informamos que as coordenadas geográficas, no Rio Grande do Sul, variam de -26 a -34 para Lat e de -49 a -58 
para Long. 
Exemplo de leitura:  
 

- 2 8 . 5 6 5 4 2 1 9 

- 5 1 . 9 8 7 7 8 9 0 

 
O ponto escolhido para a medição deverá obrigatoriamente estar dentro da área do empreendimento e, em casos 
de: 
Estradas: deverá ser medido na intersecção com a via principal; 
Extração: 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 tipo e o número do documento 
anterior e o número do processo no DMA no qual consta o referido documento. 
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4. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

4.1. Identifique o empreendedor: 

 Empreendedor Público em Programas Públicos – 
especificar o programa:       

 Empreendedor Privado em Programas Públicos – 
especificar o programa:       

 Empreendedor Público com Financiamento Público 
– entidade financiadora:       

 Empreendedor Privado com Financiamento Público – 
entidade financiadora:       

 Empreendedor Público com Financiamento Privado 
– entidade financiadora:       

 Empreendedor Privado com Financiamento Privado – 
entidade financiadora:       

 Empreendedor Público  Empreendedor Privado 

 

4.2. Identifique a atividade: 

 Central de Triagem de RSU com Estação de 
Transbordo 

 Processamento de Resíduos Industriais Classe II A 

 Central de Triagem e Compostagem de RSU 
com Estação de Transbordo 

 Processamento de Resíduos Industriais Classe II B 

 Central de Recebimento de Resíduos de Poda  Triagem e Armazenamento de Resíduos Sólidos 
Industriais Classe II A 

 Estação de Transbordo de RSU  Triagem e Armazenamento de Resíduos Sólidos 
Industriais Classe II A 

 Classificação e Seleção de RSU oriundo de Coleta 
Seletiva (inclusive sucateiros) 

 Aplicação de Residuo Solido Industrial Classe II em 
Solo Agrícola 

 Usinas de Compostagem de RSU  Outra forma de destinação de RSU sem Aterro, 
especificar:       

 

4.3. Informe o regime de funcionamento e número de funcionários: 

Período de 
funcionamento 

Horários dos turnos Total de funcionários 

Horas/dia Dias/mês Manhã Tarde Noite Operação Administração 

  às  às  às    
 

4.4. No caso de atividades de triagem e classificação e seleção: 

Sistema de trabalho Nome da Instituição ou Contratante Número de funcionários 

   Cooperativa             

   Associação             

   Carteira Assinada              

   Contrato de trabalho             

   Outra forma, especificar:       

 

            

 

4.5. Indique o consumo médio mensal de energia na unidade industrial, em kWh:       
 

4.6. Informe a(s) área(s) do empreendimento: 

Área total do terreno (m²):  

Área construída/a ser construída total - prédios (m²):  

Área prevista para as células do aterro (m2):  

Área prevista para as atividades ao ar livre, incluindo acessos (m²):  

Área de preservação (m2):  

Área útil total (m²):  
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4.7. Atividade/empreendimento a ser instalado em: 

 Área nunca utilizada. 

 Área utilizada anteriormente. Citar a atividade: Silvicultura 

 Outro.Identifique 

 

4.8. Caracterize a localização do empreendimento pela Legislação Municipal: 

 Localização 

 Zona urbana 

 Zona expansão urbana 

 Zona rural 

4.8.1. Se o empreendimento localiza-se em zona urbana assinale com um “X” no quadro correspondente: 

 Caracterização da Zona Urbana 

 Zona residencial 

 Zona de transição 

 Zona mista 

 Zona industrial 

 Outras 

 

4.8.2. Caracterize a vizinhança do empreendimento: 

 Vizinhança Distância Aproximada (m) 

 Residência  

 Comércio  

 Indústria  

 Escola  

 Outras. Especificar quais: Silvicultura  

 

4.9. Indique quais as fontes de abastecimento de água: 

Fonte de Abastecimento Vazão (m³/dia) 

   Rede pública       

   Poço        

   Rios ou arroios. Especificar o nome:        

   Açude       

   Barragem de acumulação       

   Reuso de efluentes       

   Outras. Especificar quais:       

 

4.10. Indique para quais finalidades a água é utilizada: 

Finalidade Vazão (m³/dia) Fonte de abastecimento 

 Sanitários             

 Refeitório             

 Processo              

 Lavagem de pisos e equipamentos             

 Lavagem de veículos             

 Outras. Especificar quais:                   

 
 

4.11. Processo de tratamento e destino final de RSU: 

O processo de tratamento e/ou destino final de RSU se desenvolve em várias etapas, desde o recebimento dos 
resíduos, triagem, classificação, tratamento e destino final. 
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4.11.1. Apresente fluxograma detalhado de todas as etapas do processo, indicando as operações em que 
ocorrerá geração de efluentes líquidos, de emissões atmosféricas, resíduos recicláveis, resíduos 
orgânicos e de rejeitos (se necessário apresente como anexo, indicando-o abaixo): 

           

 

4.12. Identificação dos equipamentos: 

Equipamento / Veículo Capacidade Nominal Unidade de Medida Quantidade 

              

              

                        

                        

                        

                        

                        

                        

OBS: Capacidade Nominal é a capacidade indicada pelo fabricante ou no projeto do equipamento. 

5. INFORMAÇÕES SOBRE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Efluentes líquidos são todos os despejos, na forma líquida, gerados em qualquer atividade. Efluentes 
líquidos sanitários são provenientes de banheiros (chuveiros e vasos sanitários), de refeitórios, de vestiários, etc. 
Efluentes líquidos do processo são os provenientes das atividades desenvolvidas pelo empreendimento 
(chorume, lavagem de pisos, lavagem de equipamentos, lavagem de veículos, etc.). 

Atentar que 1 m³ = 1.000 litros. 

5.1. Efluentes líquidos sanitários: 

5.1.1. Indique a vazão prevista para os efluentes líquidos sanitários:       (m3/dia) 
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OBS: Considerar que um funcionário gera de 70 a 150 litros de efluente por dia. 

 

5.1.2. Indique qual o sistema de tratamento a ser utilizado para os efluentes líquidos sanitários: 

 Sistema de tratamento  

 Fossa séptica 

 Sumidouro  

 Filtro Anaeróbio  

 Sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais 

 Outro, especificar qual:       

5.1.3. Indique o local previsto para o lançamento dos efluentes líquidos domésticos:  

 Corpo receptor 

 Rede pública canalizada 

 Rio ou arroio 

 Solo 

 Outro, especificar qual: 

5.1.4. Se ocorrer lançamento em recurso hídrico superficial, informe: 

Nome do rio/arroio:       

Distância mínima entre este e os limites da área em que será 
instalado o empreendimento: 

      (m) 

 

5.1.5. Nos demais casos, cite o nome do rio/arroio mais próximo:  

Nome do rio/arroio:       

5.2. Efluentes líquidos do processo: 

5.2.1. O empreendimento gera efluentes líquidos?  Sim     Não    

OBS: Caso o empreendimento não gere efluente, despreze as questões 6.2.2 a 6.2.12 

5.2.2. Indique as atividades onde serão gerados efluentes líquidos:  

Atividade Vazão (m³/dia) 

   Central de Triagem       

   Compostagem       

   Célula de recebimento de RSU        

   Lavagem de pisos e equipamentos       

   Lavagem de veículos       

   Sistema de beneficiamento       

   Outras. Especificar quais:             

 

5.2.3. Indique a vazão total de efluentes líquidos do processo: 

Vazão Quantidade (m³/dia) 

Atual       

Máxima       

   Obs: Para a vazão máxima, considere a capacidade máxima 
 

5.2.4. O empreendimento possui algum tipo de sistema de tratamento para os efluentes líquidos 
gerados?  

                           Sim       Não  
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5.2.5. Caso a resposta anterior seja afirmativa, apresente croqui do(s) sistema(s) de tratamento 
existente(s) para os efluentes líquidos gerados e indique, no mesmo, todas as entradas e 
saídas dos efluentes em cada etapa do sistema. Apresente como anexo, indicando-o 
abaixo: 

      

 

 

 

5.2.6. Identifique os principais unidades/equipamentos do sistema de tratamento de efluentes 
líquidos: 

Equipamento Capacidade (m3) Medidas (LxAxP) Quantidade 

                  x       x             

                  x       x             

                  x       x             

                  x       x             

                  x       x             

 

5.2.7. Existe(m) medidor(es) de vazão para os efluentes líquidos do processo?  Sim    Não  

 

5.2.8. Se a resposta for afirmativa, indique:  

Localização (Equipamento) Tipo de Medidor 

            

            

 

5.2.9. Ocorre lançamento de efluentes líquidos (mesmo que eventual)?    Sim   Não  

5.2.10. Se a resposta foi afirmativa, indique o local de lançamento (corpo receptor) dos efluentes 
líquidos: 

     Corpo receptor 

 Rede pública canalizada 

 Rio ou arroio 

 Solo. Especificar:       

 Envio para tratamento em outro local. Indique a razão social e o endereço do local: 

      

 Outro. Especificar qual:       

 

5.2.11. Se ocorrer lançamento em recurso hídrico superficial (rio/arroio), informe: 
Nome do rio/arroio Vazão (L/s) Largura (m) Profundidade (m) 

    

 

Coordenadas geográficas*  (Lat/Long)  no sistema geodésico SIRGAS2000 - formato decimal 

Lat. (º) -     .               Long (º) -     .               

 

5.2.12. Indique os principais usos do recurso hídrico superficial (rio/arroio): 

Antes do lançamento:       

Depois do lançamento:       

 

5.2.13. Nos demais casos, cite o nome do rio/arroio mais próximo:       

5.2.14. Há reutilização do efluente tratado na unidade?      Sim   Não  
Se a resposta foi afirmativa, indique a finalidade: 
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6. INFORMAÇÕES SOBRE FONTES DE POLUIÇÃO DO AR, RUÍDO E VIBRAÇÃO E MEDIDAS DE 

CONTROLE 

6.1. Descrever a(s) fonte(s) de poluição do ar: 

           

6.2. Descrever a(s) medida(s) de controle de poluição do ar: 

           

6.3. Descrever a(s) fonte(s) de ruído e vibração: 

           

6.4. Descrever a(s) medida(s) de controle de ruído e vibração: 

           

 

 

7. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

7.1. Informe, OBRIGATORIAMENTE, a localização do empreendimento em relação às Unidades de 
Conservação (UC), que se encontram definidas na Lei Federal n.°9.985/2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: 

1. Não há Unidade de Conservação em um raio de 10 km da localização do empreendimento  

2. Dentro dos limites de uma Unidade de Conservação  

3. Dentro de um raio de até 10 km de uma Unidade de Conservação  

4. Dentro da poligonal determinada pelo Plano de Manejo  
 

7.1.1. Se houver UC (situações 2 a 4 no item acima) assinale o âmbito do Gestor da Unidade de 
Conservação:  

Municipal  Especificar o(s) nome(s) da(s) U.C.(s): 

Estadual  Especificar o(s) nome(s) da(s) U.C.(s): 

Federal  Especificar o(s) nome(s) da(s) U.C.(s): 

Observação 1: esta informação poderá ser obtida junto ao DUC/DEFAP, através do e-mail: duc-defap@sema.rs.gov.br 
Observação 2: caso tenha assinalado opção 2 e o “Gestor da UC” é Federal, o licenciamento ambiental será realizado 

pelo IBAMA. 
Observação 3: caso tenha assinalado opção 2 e o “Gestor da UC” é Estadual ou Municipal, deverá ser encaminhado 

cópia dos documentos em meio digital quando do protocolo do processo administrativo junto ao órgão 
ambiental. 

Observação 4: caso tenha assinalado a opção 3 ou 4, deverá ser encaminhado cópia dos documentos em meio digital 
quando do protocolo do processo administrativo junto ao órgão ambiental. 
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8. RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 

Responsabilizo-me a veracidade das informações prestadas no presente formulário. 

NOME:       

CARGO:                                                                                                                                         DATA:                   

ASSINATURA:                                                                  CARIMBO DA EMPRESA: 
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ORIENTAÇÕES PARA LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS JUNTAMENTE COM O FORMULÁRIO PREENCHIDO: 
 

1. Na solicitação de LICENÇA PRÉVIA (LP) ou LICENÇA PRÉVIA de AMPLIAÇÃO: 

Licença Prévia (LP): licença que deve ser solicitada na fase de planejamento da implantação, alteração ou 
ampliação do empreendimento. Esta licença habilita a área do empreendimento, quanto às questões ambientais, 
para futura instalação e posterior operação do empreendimento. Não são permitidas nem obras e/ou  operação na 

vigência desta licença. O DMA poderá solicitar alterações, propor condicionantes e, até mesmo indeferir a 

solicitação da área para a localização de determinada atividade. 
 

1.1. Requerimento de solicitação de licença; 

1.2. Cópia do CNPJ da empresa; 

1.3. Certidão atualizada (em vigor) do Poder Público Municipal que conste: 
1.3.1. Razão social do empreendimento; 
1.3.2. Endereço completo do empreendimento; 

1.4. Cópia do Alvará do Corpo de Bombeiros Municipal vigente, em conformidade com as Normas em vigor, 
relativo ao sistema de combate a incêndio; 

1.5.   Croqui de localização do empreendimento, identificando os pontos de referência de amplo conhecimento 
público e roteiro de acesso para facilitar a fiscalização no local. 

1.6.   Relatório fotográfico com fotos de todas as dependências do empreendimento, máquinas e equipamentos 
utilizados e outros locais ou detalhes que sejam pertinentes à atividade; 

1.7.  Projeto detalhado do Sistema de Tratamento de efluentes líquidos industriais implantado, no caso de 
existência do mesmo na área da empresa. 

 

2. Na solicitação de LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) - após ou concomitante à obtenção de LICENÇA 

PRÉVIA: 

Licença de Instalação (LI): licença que deve ser solicitada na fase anterior à execução das obras referentes à 
instalação do empreendimento/atividade. Nesta fase são analisados os planos de corte de vegetação (caso 
necessário), projetos de instalação da atividade e somente após a emissão deste documento poderão ser iniciadas 

as obras de instalação do empreendimento/atividade. Não é permitida a operação na vigência desta licença. O 

DMA poderá solicitar alterações, propor condicionantes e, até mesmo indeferir o projeto de instalação de 

determinada atividade. 
 

2.1. Requerimento de solicitação de licença; 
2.2. Cópia da licença prévia; 

2.3. Cópia do CNPJ da empresa; 

2.4. Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento. 
2.7.   Atendimento as exigências específicas constantes no item “Documentos a apresentar para obtenção da 

Licença de Instalação” da Licença Prévia vigente; 
 

3. Na solicitação de LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) - após obtenção de LICENÇA PRÉVIA e LICENÇA DE 

INSTALAÇÃO: 

Licença de Operação (LO): licença que deve ser solicitada quando do término das obras de instalação referentes 
ao empreendimento/atividade. Somente após a emissão deste documento o empreendimento/atividade poderá 

iniciar seu funcionamento. O DMA poderá solicitar alterações, propor condicionantes e, até mesmo indeferir a 

operação de determinada atividade. 
 

3.1. Requerimento de solicitação de licença; 
3.2. Cópia da licença de instalação; 
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3.3. Cópia do CNPJ da empresa; 

3.4. Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento; 

3.5. Cópia do Alvará do Corpo de Bombeiros Municipal vigente, em conformidade com as Normas em vigor, 
relativo ao sistema de combate a incêndio; 

3.6. Em caso de existência de Posto de Abastecimento próprio (PA) apresentar cópia do manual de operação 
para a atividade de abastecimento e teste de estanqueidade do tanque; 

3.7. Atendimento as exigências especificas constantes no item “Documentos a apresentar para obtenção da 
Licença de Operação” da Licença de Instalação vigente; 

  
 


