
 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 
 

SECRETARIA DE  MEIO AMBIENTE - SEMMA 

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO  

 

      As instruções técnicas contidas no presente documento possuem como objetivo fornecer as informações básicas 

do empreendimento em análise, visando à concessão de seu Licenciamento. 

 

      O presente estudo deverá ser elaborado de forma a atender integralmente as informações referentes às 
diretrizes estabelecidas:  Lei Federal nº 6.938 /1981,Lei Complementar n° 140/2011,Resolução CONAMA nº 
001/1986  Resolução CONAMA n° 237/97 e a lei municipal nº 1362/2009.   
 
      O EVA (ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL) tem como objetivo conhecer os impactos ambientais de um 
empreendimento, preliminar ao EIA / RIMA, no qual deverá levantar os aspectos ambientais da área, indicando os 
riscos ao meio ambiente e a população humana local, daí considerando-se aspectos físicos, bióticos, legislação e 
normas vigentes, efeitos incidentes provenientes das atividades do empreendimento e alternativas locacionais, 
operacionais e tecnológicas.  
       O Estudo deverá ser elaborado por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diferentes áreas 
de atuação, particularmente na área ambiental e afins. 
 

 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

• Nome ou Razão Social; 

• CNPJ; 

• Endereço; 
• Nome do Representante Legal; 
• CPF; 

• Telefone; 

• E-mail. 
 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DA EMPRESA RESPONSÁVEL ( SE FOR PESSOA JURÍDICA) 

• Nome e/ou Razão Social; 

• CNPJ e/ou RNP; 

• Formação Profissional; 
• Nº ART do Estudo (Especificando claramente as atividades desenvolvidas para subsidiar a confecção do R

RAS); 

• Nº do cadastro técnico municipal; 

• Endereço; 

• Telefone; 

• E-mail;  
 
 
 

  TERMO DE REFERÊNCIA DO EVA (ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL) 
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2. METODOLOGIA 

 
 

 
1.3 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE 

• Informar a localização (endereço completo); 

• Descrever a solução de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 
• Descrever a natureza e o porte do empreendimento, indicando a área total em metros quadrados (m²) 

requeridos para o licenciamento ambiental, com plotagem sobre a base cartográfica do Macrozoneamento 
de Ocupação Urbana constante no Plano Diretor de Santa Rita;  

• Estatística com distribuição das áreas propostas para o empreendimento; 

• Levantamento florístico e faunistico existente na área de implantação do empreendimento; 

• Sistema de drenagem pluvial a ser adotado e os dispositivos destinado a dissipação de energia caso seja 
lançado diretamente no recurso hídrico próximo; 

• Avaliação das consequências para as áreas à jusante, emfunção das vazões ocasionadas  pelo sistema de 
drenagem; 

• Determinar em estudo a área de inundação máxima nas imediações do empreendimento; 

• Planta de situação do empreendimento; 

• Projeto urbanístico,  sobre base planimétrica e sobreposta por imagem de satélite atualizada; 

• Local de instalação do canteiro de obras; 

• Procedimentos necessários para limpeza da área (se houver); 
• Cronograma de implantação do empreendimento. 

 

 

2.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO  

• Area Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento: Recursosnaturais, sociais e econömicos 

diretamente afetados pelo empreendimento. Deve-seconsiderar a área delimitada pela poligonal do lote 

ou imóvel onde será implantado oempreendimento; 

• Area de Influência Direta (AID) do empreendimento: Recursos naturais (solo, águas superficiais e 

subterråneas, flora e fauna, e componentes culturais),sociais e econômicos, diretamente afetados pelo 

empreendimento. Deve-se consideraro bairro ou outra unidade territorial ou regional, desde que exista 

justificativa, onde oempreendimento será instalado como AID, com escala compativel que demonstre o 

alcance dessa unidade territorial; 

• Area de Influência Indireta (All) do empreendimento: Area que sofrerá impactos indiretos decorrentes e 

associados, sob a forma de interferências nas suas inter-relacões ecológicas (solo, águas superficiais e 

subterrâneas, flora e fauna, e componentes culturais) sociais e econômicas. Deve-se considerar da bacia 

hidrográfica onde o empreendimento será implantado como AII, com escala compatível que demonstre 

o alcance dessa unidade territorial.  

2.2  
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL 

 

• Detalhamento dos métodos e técnicas escolhidas para a condução do estudo ambiental. Passos 

metodologicos que conduziram ao diagnóstico ao prognóstico, aos recursos tecnologicos e financeiros 

para mitigar ou potencializar os impactos ambientais neagtivos e positivos respectivamente, às medidas 

de controle e monitoramente de impactos;  

• Definição das alternativas tecnológicas e locacionais para o empreendimento; 

•  Elaboração de mapas temáticos, em escala compatível, contendo todos os elementos e convenções 

cartográficas, enfocando os aspectos topográficos, hidrológico, geológico e geomorfológico da área 

envolvida;  

• Ilustração, por meio de docuemntação fotográfica, dos apectos gerais e detalhes de aspectos relevantes 

da área envolvida, dando os devidos créditos da autoria da imagem; 

2.4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA  

       Descrição e análise da qualidade ambiental da ADA, AID e AII, antes da implantação do 

empreendimento, com fonte de dados primários e secundários, considerando o meio fósico, meio biótico e 

meio socioeconômico. Salientado-se os seguintes aspectos; 

• Meio Físico: recursos hídricos,com especificações com uso de água a montante e jusante do 

empreendimento: clima (com dados de média, máxima e mínimas, anuais e mensais) e condições 

meteorologicas locais: aspectos de geologia, geomorfologia e hidrologia, com caracterização dos solos 

quanto a sua erodibilidade e possiveis riscos geológcios;  

• Meio Biótico: caracterização, identificação e listagem taxonômica, nomenclatura atualizada da 

vegetação flora e fauna tais como: ictiofauna, herpeteofauna, avifauna e mastofauna. Para a cobertura 

vegetal fitiosonomia, enfatizar as formações vegetais em destaque, as APP´s e seus limites (com 

representação cartográfica) e os remanescentes vegetais próximos. Destacando as espécies da fauna e 

flora indicadoras de qualidade ambiental, de valor cientifíco e econômico, raras vulneràveis e 

ameaçadas de extinção, conforme lista oficial do MMA ICMbio; 

     Caso haja supressão vegetal, será necessário apresentar o estudo fitossociológico com descrição da: 

metodologia utilizada, suficiência amostral com dados estatísticos, justificativas técnicas ,resultados e 

discussões com: florística geral da ADA e por unidade amostral (caso utilize a metodologia por 

amostragem) distribuição diamétrica por intervalo de classe de individuos da família botânica e espécies, 

conforme a taxonomia e nomenclatura atualizada , estimativa volumétrica em m³ por classe, extrato 
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arbóreo (inferior, intermediário e superior)  e espécie, estrutura horizontal com parâmetros 

fitossociológicos (Ni, DA, DR, FA, FR,DoA e DoR) , indice de valor de importância e cobertura, indice de 

diversidade, e equabilidade e estrutura vertical (posição sociológica absoluta e relativa e estratos arbóreos. 

• Meio socioeconômico: condições sociais e ecônomicas da população da AID e AII, suas principais 

atividades econômicas, saneamento básico, dinâmica populacional, equipamentos urbanos, sistema 

viário e de transporte e de transportes e uso e ocupação do solo em seu entorno ;   

       Ilustração, por meio de documentação fotográfica, dos aspectos gerais da área em questão, bem como 

das caracterisitcas particulares e detalhes, relevantes ao resultado do estudo, com citação da fornte 

primárias e secundárias, dando os devidos créditos da autoria da imagem.  

 

2.5 PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS 

 

     Identificação e análise dos efeitos ambientais potenciais ( positivos e negativos) do projeto proposto, 

das possibilidades tecnológicas e econômicas de prevenção, controle, mitigação e reparação dos efeitos 

negativos, nas fases de palnejamento, execução de obras e ocupação;  

 

2.6 CRONOGRAMA FÍSICO   

 

• Cronograma físico (cronograma executivo de atividades a serem executadas ao longo do projeto);  

• Detalhar as operações ao lomgo do: ano, semestre e do trimestre; 

• Cronograma financeiro (relação de material e mudas,tempo de duração dos serviços); 
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4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

5. ANEXOS 

 
 

 

 
 

• Apresentar as conclusões técnicas do PRAD, ressaltando as possíveis medidas mitigadoras (adequações 
físicas) realizadas e/ou ações necessárias para que o empreendimento mantenha sua conformidade com 
os parâmetros legais. 

 

 

• Deverão ser relacionadas às referências bibliográficas consultadas para a realização do PRAD, incluindo a 
citação das fontes pesquisadas (textos, desenhos, mapas, gráficos, tabelas, fotografias, etc.). 

 

 

• Anexar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável técnico pela elaboração do Estudo; 

• Anexar cópia do Cadastro Técnico Municipal; 

• Anexar registro fotográfico; 

• Anexar documentação considerada necessária. 

 

 
 

3. LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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