
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (FCE) – LICENCIAMENTO

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE (Todos os campos são de preenchimento obrigatório)

1. Relação de matérias-primas, mercadorias e/ou materiais
Considerar  todas  as  matérias-primas  u�lizadas,  mercadorias  comercializadas,  quan�ficando  ou  es�mando  o  volume  anual  de
aquisições e, no caso de prestação de serviços, os materiais u�lizados. Caso não haja, selecionar a opção “(   ) Não se aplica”

Descrição Quan6dade média anual Unidade de medida

(   ) Não se aplica

2. Relação de produtos e serviços
Preenchimento obrigatório para prestadores de serviços, que devem relacionar as a�vidades realizadas pela empresa ou ins�tuição,
bem como os �pos de produtos elaborados. Caso não haja, selecionar a opção “(   ) Não se aplica”

Descrição Quan6dade média anual Unidade de medida

(   ) Não se aplica
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3. Armazenagem
Especificar  a  forma  de armazenagem das matérias-primas,  mercadorias  e/ou materiais,  bem como  os produtos  preparados (se
houver),  descrevendo  sucintamente  o  local,  método  de  armazenagem,  sistemas  de  segurança,  forma  de  carga,  descarga,
manipulação, embalagem etc. Caso não haja, selecionar a opção “(   ) Não se aplica”

Descrição Condições de armazenagem

(   ) Não se aplica
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4. Fluxograma
O fluxograma pode ser elaborado na forma de diagrama de blocos,  citando o recebimento, estocagem e venda das mercadorias,
detalhando os equipamentos u�lizados no processo e os resíduos e efluentes gerados.
No caso de prestadores de serviços o fluxograma deve explicitar as a�vidades desenvolvidas, detalhando os materiais e equipamentos
u�lizados, bem como os resíduos gerados (inclui preparação de produtos, se houver).
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5. Descrição das máquinas / equipamentos
Listar os equipamentos, a quan�dade de cada um, bem como potência nominal e capacidade nominal, tanto ligado à comercialização
ou execução de serviços como des�nados à manutenção ou de apoio. Caso não haja, selecionar a opção “(   ) Não se aplica”

Quan6dade Descrição
Capacidade

nominal
Unidade de

medida
Potência
nominal

Unidade
medida

(   ) Não se aplica

6. Resíduos gerados
Obs.: Os resíduos sólidos devem ser segregados de acordo com a sua classificação, devendo ser observada a legislação vigente e suas
atualizações. Deverão ser man�dos na empresa os comprovantes de des�nação final dos resíduos gerados. O local de des�nação final
deve ser licenciado por órgão ambiental competente.

Resíduo Classe Estado Físico
Quan6dade

(t/ano)
Des6nação dos resíduos

sólidos
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7. CombusEveis u6lizados para queima. Caso haja, iden6fique. Caso não haja, selecione a opção “(   ) Não se
aplica”.
Obs.: Indicar os combus5veis u�lizados em fontes móveis como caminhões, automóveis, etc, somente se forem armazenados na própria
firma.

Tipo de combusEvel Quant. média mensal u6lizada Tipo de combusEvel Quan6dade média mensal
u6lizada

Diesel Gás Natural

Lenha GLP

Carvão Mineral Outros (especificar)

Carvão Vegetal

(   ) Não se aplica

8. Equipamentos  e/ou disposi6vos de queima de combusEvel.  Caso possua,  iden6fique. Caso não haja,
selecione a opção “(   ) Não se aplica”

Quant. Equipamento
CombusEvel

Observações
Tipo Quant. média mensal

(   ) Não se aplica

9. Caldeiras. Caso possua, iden6fique. Caso não haja, selecione a opção “(   ) Não se aplica”

Quant. Tipo de equipamento CombusEvel Limpeza
Observações

Tipo Qtd Méd Mensal Sistema Frequência

(   ) Não se aplica

10. Chaminés. Caso possua, iden6fique. Caso não haja, selecione a opção “(   ) Não se aplica”

Quant Altura em relação solo (m) Diâmetro interno de saída
(m)

Equipamentos que u6lizam
chaminé

Observações

(   ) Não se aplica

11. Fontes de abastecimento de água. Caso não haja, selecione a opção “(   ) Não se aplica”
Informar as vazões,  em m3/dia  de consumo para cada uso:  i)  Domés�co:  uso de água em sanitários,  cozinha,  refeitórios  etc.  Na
ausência de dados reais, pode-se adotar de 0,07 m3/funcionário X dia; ii) Não Domés�co: uso de água no processo comercial, incluindo
geração de vapor, lavagem de pisos e equipamentos, incorporação ao produto, refrigeração etc. Obs.: É proibida a u�lização de água
de poço para consumo humano e contato primário quando houver rede pública de abastecimento, e desde que atendidos os critérios
estabelecidos na Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914/2011 e ob�das as devidas autorizações do órgão competente. 

Fontes
Captação (m3/dia)

Observações
Uso não domés6co Uso domés6co

Rede Pública

Poço Escavado

Águas Superficiais

Poço Profundo

Outro (especificar)
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12. Medidas de economia de água
Informas quais são as medidas adotadas para economia de água, incluindo recirculação, reaproveitamento, u�lização de água de
chuva e outros:

13. Despejos líquidos. Caso não haja, selecione a opção “(   ) Não se aplica”
Informar as vazões, conforme o uso: i)Domés�co – despejos sanitários, cozinha, restaurante e outros. Na ausência de dados reais, pode-
se adotar a relação de 0,07 m3/funcionário x dia; ii) Não Domés�co – despejos de origem não domés�ca relacionada aos processos
comerciais. Obs.: na ausência de dados reais, pode-se es�mar a vazão, baseado em dados teóricos.
Obs.: Caso se verifique disponibilidade de rede coletora pública de esgoto na região, a empresa deverá realizar a interligação do esgoto
sanitário à mesma, mediante carta de viabilidade da CESAN,  e o sistema fossa filtro deverá ser desa�vado. Na ausência de rede
coletora de esgotos,  deverá ser ob�do documento emi�do pela Secretaria  Municipal  de Obras – SEOB quanto a  possibilidade de
lançamento do efluente tratado na rede de drenagem pluvial e laudo conclusivo de análises químicas feito por laboratório contratado
por  essa  empresa,  que  comprove  o  atendimento  aos  padrões  de  qualidade  definidos  como  “uso  insignificante”  pela  Resolução
Norma�va do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH nº 017/07, em conformidade com o Decreto Municipal nº. 5575/2015.

TRATAMENTO
Informar no quadro, quando houver, o �po de tratamento dado aos

despejos citados, conforme legenda:

FF – Fossa-Filtro, FN – Fossa negra, SAO – remoção de óleos e graxas, O
– outro especificar)

DISPOSIÇÃO FINAL
Informar no quadro a disposição final dos efluentes líquidos,

conforme legenda:

RPC – Rede Pública Coletora, GAP – Galeria de Águas Pluviais,
SS  –  Sumidouro  no  solo,  CA  –  Corpos  de  Água,  O  –  outro
(especificar)

Origem do Despejo Es6ma6va Quant. (m3/dia) Tratamento Disposição Final

Domés.ca

Sanitários

Cozinha

Restaurante

Outro (especificar)

Não Domés.ca

14. Fontes de poluição por ruído. Caso não haja, selecione a opção “(   ) Não se aplica”
Obs: Os níveis de ruído devem atender a NBR 10151 e a Lei Municipal nº 3083/2007

Fonte Período de
Funcionamento

Equipamentos e/ou Ações de
Controle

Qtd Descrição Pot Un Ruído dB(A) Horas/dia Dias/ano Descrição Marca/Tipo Qtd

(   ) Não se aplica
Qtd – Quan.dade de equipamentos, Un – Unidade de medida, Pot – Potência, dB(A) – Intensidade de ruído emi.do, medido a 2m
da fonte (equipamento)
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15. Croqui de localização
Especificar todos os usos das construções ou áreas existentes vizinhas ao estabelecimento (residencial, comercial, industrial, rural, etc)
até uma distância de 100 metros dos limites da área do empreendimento.

16. Planta baixa
Deverá ser apresentada anexo ao FCE uma planta baixa contendo quadro de áreas construídas por pavimento e área do terreno, lay-out
dos  equipamentos  principais  listados  no  item  5  e  com  locação  das  áreas  de  armazenagem  listados  no  item  3  e  os  locais  de
acondicionamento dos resíduos listados no item 6.

17. Relatório fotográfico
Deverá ser apresentada anexo ao FCE um Relatório Fotográfico do empreendimento, com no mínimo três fotos, contendo visão das
áreas externa e interna (demonstrando seus limites e a área operacional) e vista da fachada (com a iden�ficação do empreendimento),
além da iden�ficação dos controles ambientais já aplicados.

Declaro para os devidos  fins serem verídicas  as  informações prestadas,  sob pena de suspensão dos  efeitos  dos atos do órgão
ambiental municipal e aplicação das sanções previstas na Lei

Nome CPF Assinatura
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