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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO 

FLORESTAL - SILVICULTURA 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência (TR) constitui-se como instrumento norteador para a elaboração 

do Estudo do Impacto Ambiental (EIA) referente à Atividade de Silvicultura, de acordo com inciso 

XVI do Artigo 2º do Decreto Estadual nº 1777/2007 que instituiu o SILCAP Sistema de 

Licenciamento e Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente. A 

estrutura e o conteúdo dos itens propostos foram elaborados considerando o que dispõe na 

Resolução CONAMA nº 001/1986 complementado pela Resolução CONAMA nº 237/1997 na qual 

estabelece, no Anexo 1, a Silvicultura como atividade passível de licenciamento ambiental e 

fundamentado nas atividades previstas para a implantação e operação do Projeto de Silvicultura. 

A determinação para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA) foram estabelecidos pelo IDAF com base no inciso I do art. 7º e art. 

25 do SILCAP.  

O TR foi elaborado considerando a região onde o empreendimento em questão será implantado, 

considerando que não haverá necessidade de supressão de vegetação nativa, vez que a implantação 

do empreendimento se dará em áreas antropizadas. Também não estão previstas interferências em 

ambientes aquáticos. 

 

2 OBJETIVOS DO TERMO 

2.1 Geral 
Definir os conteúdos técnicos mínimos que comporão o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

consequente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) referente ao empreendimento de Silvicultura 

denominado “PROJETO DE SILVICULTURA”, atendendo as legislações e normas técnicas 

aplicáveis em vigência. 

 

2.2 Específicos 
 Elaborar uma avaliação ambiental abrangente das áreas de influência direta (AID) do 

projeto, de modo a subsidiar a análise da viabilidade ambiental, considerando as alternativas 

locacionais e tecnológicas; 

 Com base no conceito do projeto, sua justificativa de execução, das alternativas estudadas, 

da análise de impactos ambientais, da avaliação ambiental integrada e das medidas 

mitigadoras e compensatórias, subsidiar o processo de Licenciamento Ambiental de 

competência do IDAF/ES para, em caso de deferimento do pleito, obter a Licença 

Ambiental; 

 

 

3 PROPOSTA DE TERMO DE REFERÊNCIA 
 

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Nesta primeira parte do EIA serão apresentadas as informações sobre todos os aspectos 

relacionados ao PROJETO DE SILVICULTURA, os quais são discriminados a seguir. 
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3.1.1 Identificação do empreendedor 

 

Serão detalhadas as informações cadastrais do empreendedor, conforme abaixo: 

 Nome, razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo. 

 Titularidade do imóvel e a relação contratual com o empreendedor. 

 Identificação do responsável pelo empreendimento com nome e formas de contato.  

 

3.1.2 Justificativas para implantação do empreendimento 

 

Serão discorridas as justificativas que levaram o empreendedor a fazer o investimento previsto no 

Projeto a ser licenciado. Nesse contexto serão apresentados os cenários que envolvem a atividade de 

silvicultura, tanto na abrangência internacional como nos aspectos nacional e estadual. Será ainda 

enfatizado o cenário regional / municipal contemplado pelo projeto. 

 

3.1.3 Importância do Empreendimento 

 

Deverá ser demonstrada a importância socioeconômica e ambiental do empreendimento nos 

âmbitos Municipal e Estadual. 

 

3.1.4 Objetivos do Projeto 

 

Serão apresentados os objetivos gerais e específicos do projeto de silvicultura. 

 

3.1.5 Legislação pertinente 

 

Será apresentada a Legislação Ambiental vigente no âmbito federal, estadual e municipal que seja 

aplicável ao empreendimento.  

 

Também será avaliada a compatibilidade de empreendimento com o Plano Diretor dos Municípios 

abrangidos, caso existam, e também relacionando-o com o Zoneamento Ecológico Econômico 

(ZEE), caso este esteja disponível. 

 

3.1.6 Alternativas tecnológicas e locacionais 

 

Será desenvolvida e apresentada uma avaliação que contemple as tecnologias empregadas na 

silvicultura brasileira bem como serão avaliadas as áreas potenciais para implantação do Projeto no 

âmbito regional e estadual de modo a avaliar com as propostas do Projeto sob análise. 

 

3.1.7 Compatibilidade do empreendimento com os planos e programas governamentais.   

 

Serão apresentados os programas governamentais e/ou as políticas setoriais propostos ou em 

implantação nas áreas de influência de modo a mostrar a compatibilidade do Projeto proposto com 

os mesmos. 
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3.2 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO (PROJETO DE SILVICULTURA) 
 

Na segunda parte do EIA o empreendimento será detalhado de modo a subsidiar a análise de 

impacto ambiental, cujas informações serão apresentadas conforme discriminado a seguir. 

 

3.2.1 Localização e acesso 

 

O polígono que compõe o Projeto de Silvicultura será apresentado em planta georeferenciada 

(Geobases – Sirgas 2000), com sua localização no território municipal, destacando as estradas e 

rodovias, povoados, Distritos e a sede do município.  

 

Também será apresentada a localização do empreendimento em relação:  

a) Ao mapa das Áreas Prioritárias Estaduais para a Conservação, conforme Decreto Estadual nº 

2530-R de 02 de junho de 2010;  

b) Ao mapa dos Corredores Ecológicos Prioritários, conforme Decreto Estadual nº 2529-R, de 02 de 

junho de 2010.  

c) A(s) Unidade(s) de Conservação(s) – UC(s), incluindo Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPN), existente(s) num raio de 10 (dez) quilômetros do empreendimento e a distância 

deste em relação à(s) UC(s). 

 

3.2.2 Situação atual da propriedade 

 

Será feita uma caracterização das condições gerais da propriedade destacando os principais passivos 

ambientais, a infra-estrutura existente e as atividades produtivas. Esses aspectos serão detalhados no 

diagnóstico ambiental previsto no item 3.3 deste Termo de Referência. 

 

3.2.3 Descrição do Manejo florestal 

 

Serão descritos os procedimentos operacionais que serão realizados para a implantação e operação 

do Projeto de Silvicultura bem como os aspectos socioeconômicos associados. A seguir é 

apresentada a estrutura proposta para o desenvolvimento deste item. 

 

3.2.3.1 Planejamento ambiental  

Apresentação de mapas e informações gráficas relevantes, referentes ao uso e ocupação do solo, 

apresentando a delimitação de áreas com restrições legais/ambientais, tais como Áreas de 

Preservação Permanente, Reserva Legal, Áreas de conversão de remanescentes de Mata Atlântica 

após 1996, faixas de domínio e servidão de rodovias e linhas de transmissão. 

 

3.2.3.2 Procedimentos operacionais 

 Planejamento, construção e manutenção de estradas/carreadores e barragens (se aplicável) 

 Obtenção de mudas 

 Atividades de silvicultura 

 Colheita florestal 

 Transporte florestal 

 Proteção florestal 

 

3.2.3.3 Aspectos socioeconômicos 

 Geração de empregos e renda 
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 Demanda por insumos 

 Estimativa de Investimento 

 Estimativa de receitas 

 Estimativa de tributos gerados 

 Levantamento, identificação e estimativa dos custos sociais da implantação 

 

3.2.4 Áreas de influência do empreendimento 

 

Para efeito de diagnóstico, análise dos impactos ambientais e definição da abrangência dos planos e 

programas a serem propostos, serão definidos os limites das áreas geográficas que poderão ser 

direta ou indiretamente afetadas pelos impactos do empreendimento, com as justificativas técnicas 

para delimitação da área em questão, considerando, em todos os casos, as bacias hidrográficas, na 

qual se localizará o projeto. De acordo com a legislação vigente as definições deverão contemplar 

as seguintes áreas: 

 Área Diretamente Afetada (ADA) – Área que sofre diretamente as intervenções de 

implantação e operação do empreendimento.  

 Á

rea de Influência Direta (AID) – Área sujeita aos impactos diretos da implantação e 

operação do empreendimento; e 

 Á

rea de Influência Indireta (AII) – Área real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 

indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o 

sistema sócio-econômico que podem ser alterados por impactos ocorridos na área de 

influência direta do empreendimento. 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

O Diagnóstico Ambiental visa à descrição dos componentes ambientais (meios físico, biótico e 

socioeconômico) de modo a caracterizar as áreas de influência do projeto antes da implantação e 

operação das atividades. Os resultados obtidos serão utilizados na analise de impacto ambiental 

através da intersecção com as atividades previstas.  

 

Os dados serão obtidos junto a instituições governamentais e privadas, levantamento bibliográficos 

e serão complementados com levantamento de campo, para os quais serão apresentados os 

instrumentos utilizados, segmentos consultados e modos de compilação dos dados estatísticos. 

 

O diagnóstico ambiental deverá contemplar os seguintes aspectos: 

 

3.3.1 Meio físico 

3.3.1.1 Clima e condições climatológicas 

A partir de dados existentes serão apresentados os parâmetros meteorológicos necessários para a 

caracterização do regime de chuvas e balanço hídrico: Circulação atmosférica; perfil do vento, 

temperatura, pluviometria, evaporação, evapotranspiração e umidade do ar.  
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3.3.1.2 Geologia 

Descrição da geologia local quanto aos litotipos presentes na área mapeada, Levantamento do 

potencial e da atividade mineraria identificando as principais ocorrências minerais e a situação dos 

projetos junto ao Departamento Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM. 

 

3.3.1.3 Geomorfologia 

Compartimentação topográfica geral da área de estudo; Tipo de relevo; Características dinâmicas 

atuais do relevo, indicando a presença de áreas críticas em termos de ocorrência de processos 

erosivos ou propensão acelerada a assoreamento, áreas sujeitas a inundações, áreas sujeitas à erosão 

eólica etc. 

 

3.3.1.4 Recursos hídricos  

Os estudos serão realizados em duas dimensões: estudo quantitativo (vazões) e qualidade da água. 

 

A) Estudo Quantitativo (Vazões) 

Este estudo terá duas abordagens complementares, sendo uma de macroescala e outra de 

microescala.  

Na primeira as áreas de interesse serão contextualizadas em macroescala, sendo classificada pela 

Agencia Nacional de Recursos Hídricos como Região Hidrográfica do Atlântico Leste. Através de 

técnica de regionalização de vazões será levantado o potencial de produção de água, ou seja, 

determinado a vazão específica (litros/dia/m
2
).  

Na Segunda abordagem serão calculadas as evapotranspirações para o uso atual (pastagem) e para o 

novo uso (eucalipto) utilizando para isso modelos agrometeorológicos e dados climáticos da região. 

Isso permitirá diferenciar esta mudança do uso no consumo de água e neste caso os dados 

climáticos permitirão diferenciar estes impactos entre as diferentes fazendas.  

Uma vez que não existem dados de vazão em bacias hidrográficas de pequena escala que seja 

possível avaliar de forma direta estes impactos, foi iniciado em novembro/12 o monitoramento das 

vazões dentro de todos os blocos de propriedades objetos do Estudo, sendo que as microbacias 

monitoradas têm suas áreas de drenagem contidas nas propriedades. Isso garante dados primários 

para inferências localizadas sobre os impactos desta mudança no uso do solo. 

Serão mapeados os cursos d'água do entorno e interior do empreendimento, assim como a inserção 

dos mesmos na bacia hidrográfica.  

 

B) Estudo Qualitativo (Qualidade da água) 

No plano de monitoramento serão realizadas coletas de água nas duas estações predominantes na 

região (período seco e chuvoso) para a análise química e biológica das águas superficiais em pontos 

de amostragem que serão coletados a montante, no interior e à jusante de cada região de 

monitoramento.  

A Qualidade das águas que atravessam o empreendimento será analisada através do IQA – Índice 

de Qualidade de Água (CETESB). Para isso, serão monitoradas as seguintes variáveis: temperatura 

da água, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, pH, 

nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e turbidez. As análises serão realizadas em laboratório 

credenciado pelo IEMA/ES e acreditado pelo INMETRO.  

Com base em dados disponíveis, será feita a caracterização dos aqüíferos existentes na AID, 

detalhando entre outras informações, suas profundidades, espessuras e áreas de recarga. 
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3.3.1.5 Solos: características físico-químicas e aptidão agrícola 

Será feita na AID a descrição das classes de solos de acordo com o Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos (SIBCS) e a sua avaliação físico-química será feita com base nos resultados 

de amostras de solos que serão coletadas nesta fase. As análises serão realizadas em laboratório 

acreditado pelo IEMA/ES. Com base na interpretação de imagens aerofotogramétricas e checagem 

em campo será elaborado o mapa de uso atual do solo. 

 

Outro fator a ser analisado será o potencial erosivo do solo, no qual será Identificado e delimitado, 

para a área de influência, as áreas críticas em termos de processos erosivos, assoreamento e zonas 

de risco com potencial de inundação, indicando as classes mais propensas ao desenvolvimento de 

processos erosivos.  

 

3.3.1.6 Cartografia e geoprocessamento 

Todos os produtos cartográficos serão geoprocessados em ambiente ArcGis utilizando com base o 

imagens de satélite atualizadas (GEOBASES), georeferenciadas (Datum Sirgas 2000) e 

apresentadas em escala compatível. Esses mapas e figuras serão apresentados em meio impresso e 

em meio digital, desbloqueados, sendo esses compatíveis  com a base de dados/Sistemas 

Informatizados utilizados pelo IDAF. 

 

3.3.2 Meio biótico 

O diagnostico do meio biótico será realizado através de metodologias que integrem os estudos da 

fauna com os de vegetação, de modo a caracterizar de forma mais completa possível os habitats 

existentes na AID. 

As informações serão obtidas por meio de levantamentos de dados primários qualitativos e 

quantitativos, cujas metodologias de coleta e análise de dados serão descritas. Os pontos e locais de 

amostragem serão escolhidos, sempre que possível, de modo a facilitar o posterior monitoramento 

da biota. 

Deverão ser classificadas, localizadas e mapeadas as áreas de sensibilidade ambiental também nas 

áreas de influência do empreendimento. 

Os estudos deverão auxiliar a indicação de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, de 

forma a subsidiar o atendimento à legislação que trata da compensação por ecossistemas 

impactados. 

 

3.3.2.1 Vegetação 

Para a caracterização da vegetação da AID serão utilizadas imagens de satélite e fotos aéreas 

recentes. Com auxilio da fotointerpretação e do geoprocessamento serão definidas as tipologias ou 

ambientes existentes nas propriedades. A vegetação será caracterizada quali-quantitativamente e 

classificada de acordo com a Resolução CONAMA nº 29, de 07 de Dezembro de 1994, que define 

vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata 

Atlântica, para o Estado do Espírito Santo. 

 

Deverá ser apresentado um mapa da cobertura florestal do empreendimento, delimitando e 

identificando as áreas de preservação permanente e reserva legal além dos demais elementos da 

paisagem (áreas brejosas, afloramento rochoso, solo exposto, infraestrutura, etc). 

 

Será realizado o levantamento florístico através de amostragens em parcelas retangulares com a 

inclusão de todos os indivíduos com DAP ≥ 5 cm, contemplando os extratos arbóreos e arbustivo. A 
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identificação florestal será feita em campo através das características fenotípicas das espécies e por 

profissional habilitado. 

 

Os resultados deverão contemplar os parâmetros da estrutura horizontal e vertical das tipologias 

inventariadas e serão indicadas as espécies ameaçadas de extinção de acordo com o Decreto 1499-R 

de 13 de junho de 2005, além de outros aspectos tais como, altura dos estratos, taxonomia das 

principais espécies endêmicas, exóticas invasoras, estágios de regeneração e indicação de espécies 

raras. 

 

 

3.3.2.2 Fauna 

Será caracterizada a fauna terrestre na área de influência direta do empreendimento, com a 

identificação e mapeamento das áreas com potencial interesse ecológico, tais como: abrigos, 

criadouros, corredores de migração, locais de reprodução e alimentação, considerando a área de 

floresta existente para o estabelecimento dos estudos faunísticos. 

 

As áreas de estudo serão selecionadas de acordo com a variabilidade de ambientes, para que a 

amostragem seja representativa em todo o mosaico ambiental.  

 

Os locais selecionados para amostragem serão georreferenciados e mapeados. 

 

Deverão ser amostrados os seguintes grupos de biológicos:  

Avifauna; Ictiofauna; Herpetofauna (anfíbios e répteis); Mastofauna (mamíferos não- voadores) 

 

Os estudos sobre a fauna serão realizados em duas campanhas período secos e período chuvoso e 

deverão contemplar, prioritariamente, levantamentos de campo sem necessidade de captura de 

animais.  

 

A identificação deverá explicitar o menor nível taxonômico possível, avaliando, quando houver, 

espécies ameaçadas, endêmicas, raras e também possíveis bioindicadoras. 

 

Com relação às espécies ameaçadas, sua ocorrência será avaliada de acordo com o Decreto 1499-R 

de 13 de junho de 2005.  

 

Será feita a avaliação dos impactos futuros na fauna, contemplando a viabilidade, a inviabilidade ou 

replanejamento do empreendimento. 

 

 

3.3.2.3 Unidades de Conservação e áreas de relevante interesse 

Serão Identificadas e mapeadas as unidades de conservação Federais, Estaduais e Municipais 

existentes na área de influência do projeto, assim como serão identificadas e mapeadas as áreas de 

relevante interesse e zonas de amortecimento, destacando as prioritárias para conservação e 

formação de corredores ecológicos. 

Caso seja indicada influência direta do empreendimento em Unidades de Conservação e/ou suas 

zonas de amortecimento (Resolução CONAMA 428/10, Plano de Manejo da Unidade ou seu 

Decreto de Criação), deverão ser descritos os usos permitidos de acordo com a categoria de manejo 

correspondente (Lei 9.985/00) e/ou indicados em seu plano de manejo. 
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3.3.3 Meio antrópico 

 

3.3.3.1 Socioeconomia 

O diagnóstico será realizado através da obtenção de dados primários e secundários sobre os 

aspectos socioeconômicos nas AID e AII. Serão utilizadas as bases de dados secundários de fontes 

estatísticas públicas e reconhecidas, tais como: IBGE, IJSN, INCAPER, IEMA, IDAF e prefeituras 

municipais. A abrangência do trabalho será em dois níveis: espacial e temporal. 

 

A abrangência espacial contemplará: 

 Território municipal - considerando-se a disponibilização de dados e informações para 

análise da socioeconomia da região do EIA, assim como da governança que ocorre neste 

contexto, especialmente na área ambiental; 

 Área das propriedades - serão avaliadas as condições socioambientais das famílias residentes 

nas propriedades objeto do EIA. 

 

A abrangência temporal contemplará 

 Os dados secundários: Serão utilizadas séries históricas (variando de 1970 até 2000/2009 

desde que disponíveis nas fontes responsáveis), e dados mais atuais disponíveis. (IBGE, 

IJSN, INCAPER, IEMA, IDAF e prefeituras municipais) 

 Os dados primários: Serão utilizados dados e informações coletados nas entrevistas que 

serão realizadas na AID e AII. 

 

Aspectos a serem estudados são citados abaixo. 

 

 Caracterização demográfica;  

 Análise socioeconômica da região;  

 Uso e ocupação do solo;  

 Economia regional;  

 Infraestrutura e serviços públicos;  

 Sistema viário;  

 Cultura regional e aspectos locais.  

 Aspectos Políticos: mobilização política, ONG’S, Associação de Moradores e ou 

Associações de Moradores, Associações empresariais, e quaisquer grupos/associações da 

sociedade civil ou entidades públicas que atuam na mobilização social e política.  

 Diagnóstico das expectativas locais, das comunidades do entorno quanto a realização do 

empreendimento/atividade: realização de entrevistas com moradores do entorno, buscando 

averiguar as expectativas locais em relação ao empreendimento/atividade. 

 

Adicionalmente serão levantados os planos, projetos e programas de desenvolvimento econômico e 

ambiental (públicos e privados) no município.  

 

 

3.3.3.2 Arqueologia 

Será realizada a caracterização a arqueologia da AID do Projeto, seguindo o escopo indicado para 

essa etapa pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e de acordo com a 

Portaria 230. Com base nos resultados obtidos nesta fase do estudo serão propostos programas 

complementares caso necessários de modo a contribuir para a geração de conhecimento sobre o 

processo de ocupação da região. Para atingir esses objetivos estão previstas as seguintes atividades: 
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 Comunicação de pesquisa a ser encaminhado ao IPHAN; 

 Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID e AII , através de levantamento de 

dados secundários disponíveis, 

 Reconhecimento oportunístico AID através de levantamento de campo. 

 

 

3.4 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
3.4.1 Metodologia de Levantamento e Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

Será apresentada a análise (identificação, valoração e interpretação) dos impactos ambientais 

ocorridos nas fases de planejamento, implantação, operação e hipótese de não execução do projeto. 

Será feita ainda uma descrição detalhada dos impactos ambientais separadamente sobre os meios 

físico, biológico e socioeconômico, como também a inter-relações entre os mesmos, os processos 

de sinergia e cumulatividade. 

 

 Os impactos deverão ser analisados e caracterizados segundo os seguintes aspectos: 

 

 Impactos diretos e indiretos; 

 Impactos positivos e negativos; 

 Impactos temporários, permanentes e cíclicos; 

 Impactos imediatos, a médio e longo prazo; 

 Impactos reversíveis e irreversíveis; 

 Impactos locais, regionais, estratégicos e cumulativos.  

 

Na Matriz de Impacto Ambiental será indicada a quantidade dos potenciais impactos ambientais 

negativos para os meios físico e biótico, associados à respectiva magnitude (baixa, média ou alta) e 

reversibilidade (reversível ou irreversível). 

 

 

3.4.2  Síntese Conclusiva dos Impactos 

 

Será apresentada uma síntese conclusiva dos impactos relevantes de cada fase prevista para o 

projeto (planejamento, implantação e operação), acompanhada da análise (identificação, previsão de 

magnitude e interpretação da importância) de suas interações e das medidas mitigadoras e ou 

compensatórias definidas para cada um dos impactos analisados. 

 

 

3.5 PROGNÓSTICO AMBIENTAL E SÓCIO ECONÔMICO DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA 

O prognóstico contemplará a inserção regional do projeto, considerando a proposição ou existência 

de outros nos três níveis de governo (municipal, estadual e federal). Este item visa compreender a 

previsão da situação ambiental futura da área de influência do projeto, compreendendo: 

 Prognóstico ambiental com a presença do projeto (cenário de sucessão), apresentando a 

transformação ambiental mais provável da área de influência considerada, face à 

implantação/operação do projeto. 
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 Prognóstico ambiental sem a presença do projeto (cenário tendencial), apresentando a 

transformação ambiental mais provável que a área de influência deverá sofrer, face à 

evolução dos processos de transformação nela diagnosticadas. 

 Análise dos benefícios sociais do projeto para a região frente os custos sociais causados pela 

implantação do projeto. 

 

 

3.6  MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS  
Com base na comparação do prognóstico dos cenários de sucessão e tendencial serão apresentados 

o conjunto de medidas mitigadoras e compensatórias considerando as ações de planejamento, 

implantação/operação e desmobilização. Devem ser considerados todos os impactos ambientais e 

sociais potenciais e as medidas recomendadas que venham a minimizá-los, maximizá-los, 

compensá-los ou eliminá-los, atendendo a legislações e resoluções vigentes, emanadas dos órgãos 

ambientais. 

As medidas mitigadoras e compensatórias deverão ser apresentadas e classificadas quanto à: 

 Sua natureza: preventivas ou corretivas; 

 Fase do projeto em que deverão ser adotados: planejamento, implantação e operação; 

 O fator ambiental a que se destina: físico, biótico ou socioeconômico; 

 Prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo; 

 Responsabilidade por sua implantação: empreendedor, Poder Público ou outros. 

 

Caso sejam indicados impactos adversos que não possam ser evitados ou mitigados, estes deverão 

ser mencionados. 

 

 

3.7 PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS  
Após a análise dos impactos ambientais, será feita a integração e articulação de todos os programas 

de monitoramento e controle ambiental das atividades, levando em consideração as medidas 

mitigadoras e compensatórias propostas. 

Os diferentes Planos / Programas, cuja proposição dependerá dos impactos identificados, deverão 

conter o seu objetivo, escopo, público-alvo, duração, desempenho esperado, abrangência, 

responsabilidade e cronograma de implantação e execução. 

 

 

3.8 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 

Este tópico deverá ser elaborado considerando as diretrizes e cálculos estabelecidos na Resolução 

CONSEMA nº 002, de 30 de julho de 2010.  

Caso o estudo indique a necessidade de Compensação Ambiental, deverão ser apresentadas 

sugestões de Unidades de Conservação a serem beneficiadas ou criadas com estes recursos. 

 

 

3.9  CONCLUSÃO 
 

O EIA demonstrará de forma clara, a partir da análise ambiental realizada, em que condições o 

projeto tornar-se-á socioambientalmente viável. 
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A conclusão também deverá abordar de forma clara as modificações ambientais (naturais, sociais e 

econômicas) decorrentes das alternativas locacionais propostas, além dos benefícios 

socioeconômicos e ambientais decorrentes do empreendimento. 

 

 

3.10 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA  
 

As informações técnicas geradas no Estudo de Impacto Ambiental – EIA serão apresentadas em um 

documento em linguagem acessível ao publico, que é o Relatório de Impacto Ambiental, em 

conformidade com a Resolução CONAMA n° 001/86. O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 

refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental- EIA, e deverão ser ilustradas por mapas 

em escalas adequadas, quadros, gráficos ou outras técnicas de comunicação visual, de modo que se 

possa entender claramente as possíveis conseqüências ambientais do projeto e de suas alternativas, 

comparando as vantagens e desvantagens de cada uma delas. 

 

O RIMA deverá conter no mínimo os tópicos abaixo: 

 

 Objetivos e justificativas do empreendimento;  

 Descrição do empreendimento;  

 Síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental e tendências ambientais da área 

de influência direta e indireta;  

 Descrição dos impactos ambientais analisados;  

 Descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras e compensatórias;  

 Programa de monitoramento dos impactos ambientais; e  

 Equipe técnica autora (nome, título, registro profissional e itens de responsabilidade técnica 

de cada capítulo).  

 

Atendidos os critérios da Resolução CONAMA 09/87, bem como, do Decreto nº 1777-R/2007, o 

EIA/RIMA será apresentado em audiência pública local.  
 

 

3.11 EQUIPE TÉCNICA 
 

Deverá ser apresentada a equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do EIA, 

indicando o número e a Anotação de Responsabilidade Técnica da empresa contratada e dos 

profissionais contratados por esta empresa ou outro registro profissional correspondente ao órgão de 

classe, formação acadêmica e titulação. 

 

 

 

3.12  BIBLIOGRAFIA 
 

A bibliografia consultada para realização dos estudos será especificada por área de abrangência do 

conhecimento de acordo com as Normas da ABNT. 
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3.13 QUANTIDADE DE CÓPIAS DO EIA/RIMA E SUA DISTRIBUIÇÃO 
 

O EIA e o RIMA serão apresentados em volume(s) próprio(s) em quantidade a ser estabelecida pelo 

IDAF, no formato impresso e digital, desbloqueados (formatos .doc e .pdf). O RIMA, em forma 

digital, será gerado PDF com baixa resolução, priorizando sua praticidade para visualização e não 

para impressão, em um único arquivo (contendo capa, índice, texto tabelas, mapas e figuras), para 

ser disponibilizado na página eletrônica do IDAF. 

Sob o critério do IDAF poderão ser fornecidas outras cópias do EIA/RIMA. As cópias que serão 

distribuídas para as instituições municipais, estaduais e federais envolvidas, por determinação do 

IDAF, serão entregues pelo empreendedor, enviando cópia dos recibos de entrega e/ou AR. 
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ANEXO I 

 

Formatos para apresentação de mapas e imagens  

 Deverão ser seguidos padrões e normas técnicas em cartografia adotadas, propostas e 

referendadas pelo CONCAR – Conselho Nacional de Cartografia.  

 O referenciamento geodésico deverá ser efetuado tomando como referencia padrão segundo 

definição do IBGE – referencia quanto a Datum Vertical e horizontal e demais padrões 

cartográficos. Deve-se especificar claramente qual sistema de projeção foi utilizado – seja 

UTM, (DATUM SIRGAS 2000).  

 Os mapas vetoriais deverão ser entregues nos formatos passiveis de exportação para sistema 

ArcGis ou compatíveis com padrão OpenGIS.  

 Imagens georreferenciadas deverão ser entregues em formato ecw.  

 Arquivos em formato CAD deverão apresentar níveis de informação de acordo com a 

natureza temática - rios, estradas, limites, etc.  

 Os atributos relacionados a cada elemento gráfico que não puderem ser identificados através 

de níveis de informação, deverão ser armazenados em bancos de dados, planilhas ou 

formatos compatíveis.  

 As feições cartográficas apresentadas deverão estar consistidas quanto a sua topologia e 

toponímias.  

 

Padrão de Legenda  

 Adotar padrão de legenda vigente segundo normas CONCAR, IBGE, DSG.  

 

Escala  

 Deverá ser condicionada ao tipo de empreendimento em analise – predominantemente 

linear, espacial, pontual, por nível de exigência de acuracia e precisão especificas de cada 

classe de empreendimento – segundo as normas técnicas estabelecidas no Termo de 

Referência específico.  

 Devera ser considerada quando da representação de informações na forma de mapas 

temáticos o fator unidade mínima de mapeamento, a ser definida segundo escala e acurácia 

requerida.  

 A definição da escala a ser adotada quanto à Área de Influencia Indireta poderá ser 

condicionada a disponibilidade de dados oficiais para a região de abrangência.  

 A definição de escala para a Área de Influencia Direta devera ser estabelecida segundo 

especificidades de cada classe de empreendimento – se linear, espacial ou área, risco 

ambiental, etc.  

 Deverá ser anexado ao menos: Mapa de uso atual do solo da propriedade, Mapa de 

implantação, Mapa de Recursos hídricos e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 

cada um dos profissionais responsáveis pelos estudos.   
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ANEXO II 

 

Documentações Complementares:  

I. Anuência Municipal quanto ao Uso e Ocupação do Solo. Nessa anuência deve constar a zona na 

qual o empreendimento se insere e a lei municipal que estabelece o zoneamento, conforme lista de 

documentos básicos apresentada pelo IDAF;  

II. Laudo Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), incluindo mapa, 

devidamente assinado pelo técnico responsável, com demarcação das áreas de reserva legal (RL), 

áreas passíveis de supressão vegetal, recomposição, de parcelamento do solo, áreas de reserva legal, 

bem como as Áreas de Preservação Permanente, conforme lista de documentos básicos apresentada 

pelo IDAF;;  

III. Certidão expedida pela Secretaria Municipal de Obras e/ou Urbanismo com diretrizes 

específicas para o parcelamento de áreas com declividades superiores a 30% (ou 17º), caso 

existentes na área parcelada;  

IV. Anuência do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) sobre a implantação.do 

empreendimento;  

V. Parecer técnico e/ou anuência do IPHAN uma vez que o empreendimento possa ser localizado 

no entorno ou em área de existência de sítios arqueológicos ou de interesse do patrimônio histórico 

cultural, de acordo com a Portaria 230/2002;  

VI. Carta da Concessionária de Energia Elétrica quanto à viabilidade técnica de fornecimento de 

energia para o empreendimento; VIII. Cronograma preliminar de implantação do empreendimento;  

VII. Outros documentos que os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal 

julgarem, com embasamento técnico e jurídico, necessários e imprescindíveis para composição do 

processo de licenciamento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


