Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA)
Diretoria de Licenciamento (DILIC)

Roteiro de Caracterização do Empreendimento (RCE)
A área prevista para implantação ou a área onde o empreendimento está implantado não deve corresponder
a Área de Preservação Permanente (APP), conforme Lei Federal 12651/12 e Resoluções CONAMA 302/02 e
303/02, ou áreas de alagados, lagoas / lagunas costeiras, costões rochosos, cordões arenosos e praias.
Excetuam-se somente os casos de utilidade pública ou de interesse social previstos na Resolução CONAMA
369/06 (artigo 2º);
Não será permitida qualquer inclusão, exclusão ou alteração de campos, sob pena de não aceitação do
documento.
Localização - Zoneamento

Zona urbana de uso residencial

Zona de uso industrial

Zona urbana de uso comercial

Zona de uso rural

Zona urbana de uso misto

Outra:
Localização - Datum e coordenadas UTM

SAD 69

Córrego Alegre

WGS84

Especificar:

UTM Norte:

UTM Leste:
Unidade de Conservação (UC)

Situa-se em unidade de conservação (UC)

Situa-se em zona de amortecimento de UC

Especificar:
Número da anuência:
Obs. Anexar anuência do órgão gestor da unidade de conservação.

Não situa-se nem eu unidade de conservação nem em zona de amortecimento
Impactos ambientais locais

Haverá supressão de vegetação

Não haverá supressão de vegetação

Nº da autorização do IDAF:
Obs. Anexar autorização para desmatamento fornecido pela ADEMA.

Haverá movimentação de terra

Não haverá movimentação de terra

Requerer o Formulário de Terraplanagem desde de que a área seja de até 10.000 m²
Será potencialmente gerador de mau-cheiro, poluição visual e sonora
Descrever potenciais e controles:

Não será potencialmente gerador de mau-cheiro, poluição visual e sonora
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Recursos hídricos - Fontes de abastecimento

Há abastecimento por rede pública

Não há abastecimento por rede pública

Empresa Concessionária:
Há outras fontes de abastecimento

Não há outras fontes de abastecimento

Poços
Tipo:

Quantidade:

Reservatórios, represas ou barragens
Licença de autorização nº
Curso dágua (rios; córregos e riachos)
Nome:
Lago ou lagoa
Nome:
Águas costeiras
Especificar:
Nascente
Captação de água pluvial
Outros
Especificar:
Reutiliza água no processo produtivo?
Recursos hídricos - Consumo e outorga

Outorga para uso de recursos hídricos
Federal

Estadual

Documento nº:
Certidão de dispensa de outorga
Federal

Estadual

Documento nº:
Obs. Anexar a Outorga ou Certidão de Dispensa de Outorga de água fornecidos pela SRH ou ANA.

Não passível de outorga
Realiza captação de águas subterrâneas, pluviais, não utiliza recurso hídrico diretamente para abastecimento próprio e não
realiza lançamento de efluentes em corpos de água (serviços disponibilizados pela concessionária de água e esgotos)
Efluentes - Geração, lançamento, sistema de tratamento e disposição final

Efluentes domésticos

Não há geração de efluentes domésticos

Efluentes industriais, indique a etapa:

Não há geração de efluentes industriais

Lavagem de Piso e equipamentos
Lavagem de peças
Outras etapas, especifiçar:___________________________________________
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Tipo de sistema de tratamento para os efluentes líquidos industriais gerados:
Caixa separadora de água, óleo
Outros, especificar:__________________________

Formas de disposição final dos efluentes industriais tratados
Rede pública de esgoto
Galeria de águas pluviais
Sumidouro
Armazenamento, destinação do óleo após separação no sistema SAO
Armazenamento em tambores dotados de bacias de contenção.
Destinação para empresa licenciada ambientalmente.

Formas de tratamento adotadas para os efluentes líquidos domésticos gerados:
Sistema de Tratamento por Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico
Estação Compacta de Tratamento de Efluentes Aerobica
Sistema de Tratamento Wetland
Estação de Tratamento de Efluentes da DESO
Biodigestor
Dafa de Fluxo Ascendente
Tanque de Acúmulo( Impermeável )
Formas de Disposição final dos efluentes domésticos gerados:
Rede pública de esgoto
Galeria de águas pluviais ( Realizar desinfecção com Cloro ou UV )
Corpo d'água ( Realizar desinfecção do efluente final com Cloro ou UV )
Vala de Infiltração ( Realizar Teste de Percolação do Solo )
Sumidouro ( Realizar Teste de Percolação do Solo )
Outra forma:
Outros efluentes

Não há geração de outros efluentes

Especificar:
Obs. Anexar outorga para lançamento de efluentes fornecido pela SRH ou ANA.
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Efluentes - Manutenção do sistema de tratamento de Esgoto

Semestral

Anual

Outro período de manutenção

Não há manutenção

Especificar:
Lodos - Geração e coleta

Há geração de lodos

Não há geração de lodos

Coleta por rede pública
Coleta por empresa especializada
Empresa:
Licença nº:
Não há coleta de lodos
Resíduos sólidos domésticos - Geração e coleta

Há geração de resíduos sólidos domésticos

Não há geração

Coleta por serviço público
Outra
Especificar:
Não há coleta de resíduos sólidos domésticos
Obs. É vedada a queima a céu aberto de material potencialmente poluidor conforme Decreto Estadual nº 2299-N de 09 de junho de
1986.
Resíduos sólidos perigosos - Geração e coleta

Material contaminado com resíduos (EPI's, recipientes, estopas, etc).
Resíduos Químicos ou Biologicos gerados em unidades de saúde.
Embalagens de produtos químicos após fracionamento ou uso.
Não há geração
Coleta por empresa especializada

Não há coleta

Empresa:
Licença nº:
Resíduos sólidos - Armazenamento

Toneis, bombonas, tambores e similares, estanques, em local coberto e impermeabilizado
Outros
Especificar:
Não há armazenamento temporário
Drenagem

Sistema de drenagem implantado
Rede local de drenagem
Infiltração no terreno

SEMMA: Avenida Coletora A, 1265, Marcos Freire I, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Telefone: 79 3256-6780
Página 4 de 5

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA)
Diretoria de Licenciamento (DILIC)

Área permeável (m²):
Reaproveitamento
Outra
Especificar:
Não há sistema de drenagem
Obs. A destinação das águas pluviais drenadas não devem colaborar para aceleração de processos erosivos.
Principais vias de acesso ao empreendimento e pontos de referência

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Informamos ainda que: ( ) Nada mais existe a declarar.

Data: /

/

__________________________
Responsável Técnico

________________________
Representante Legal

ATENÇÃO: Este documento deverá ter a firma dos signatários reconhecida em cartório.
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