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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL (DCA)  
 

MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Razão social/Nome  

Nome Fantasia  

CNPJ/CPF  Inscrição estadual  

Cargo / Função  

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Razão social/Nome   

Nome Fantasia  

CNPJ  Inscrição estadual  

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO  

Nome:   

Cargo/ Função:  

Telefone:  E-mail  

1.4 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO DCA 

Nome:  

Profissão:  

Registro Profissional:  Nº ART:  

CPF:  

E-mail:  

MÓDULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

(Discorra sobre a infraestrutura do empreendimento, atividades realizadas, nº de funcionários, horário de funcionamento, 
pavimentação, tipo de ventilação, zoneamento urbano, etc.) 

 

 

2.1  RECURSO HÍDRICO 

(Fontes do recurso hídrico, tipo de captação, regularização, finalidade do uso, etc.) 

 
 
 

MÓDULO 3 – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

3.1 EFLUENTES LÍQUIDOS 

(Discorra sobre os efluentes líquidos gerados no empreendimento, fontes geradoras, quantidade gerada (m³/dia), tipos de 
tratamento, disposição final, comprovantes de destinação, medidas mitigatórias aplicadas, etc.) 

 
 
 

3.2 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

(Discorra sobre as emissões atmosféricas geradas no empreendimento, fontes geradoras, combustível empregado (se 
pertinente), vazão (Nm³/h), medidas de controle, etc.) 

 
 
 

3.3  RESÍDUOS SÓLIDOS 

(Discorra sobre os resíduos sólidos gerados no empreendimento, classificação de cada resíduo segundo ABNT NBR 
10.004, quantidade gerada (kg/mês), disposição do resíduo na área do empreendimento, tipos de tratamento, destinação 
final, comprovantes de destinação, etc.) 

 
 

 

A destinação final dos resíduos deverá ser feita por empresas ambientalmente regularizadas pelo órgão ambiental competente. 
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3.4  RUÍDOS E VIBRAÇÕES 

(Discorra sobre os ruídos e/ou vibrações gerados no empreendimento, fontes geradoras, medidas de controle, laudo 
de ruídos de acordo com a NBR 10.151, etc.) 

 
 
 

MÓDULO 4 – ESTUDO DE VIZINHANÇA 

(Discorra sobre os possíveis impactos gerados pelo empreendimento sobre a vizinhança e medidas mitigadoras adotadas; 
apresentar no mínimo cinco questionários devidamente assinados abrangendo um raio de 50 metros do empreendimento) 

 

 

 

MÓDULO 5 – ANEXOS QUE ACOMPANHAM O PRESENTE RELATÓRIO 
Marcar os anexos que acompanham o relatório 
(Assinalados com * aqueles obrigatórios para todos os casos) 

(  ) Anexo I – Outorga de uso de água ou Certidão de Uso Insignificante. 

(  ) Anexo II – Comprovantes de destinação dos resíduos sólidos e efluentes líquidos. 

(  ) Anexo III – Relatório Fotográfico. Deverão ser apresentadas as fotos do empreendimento evidenciando a situação atual 
(lançamento de resíduos e efluentes, captação de águas, principais benfeitorias, infraestrutura, dispositivos de tratamento 
dos efluentes e resíduos etc.). * 

(  ) Anexo IV – Cópia(s) da(s) ART(s) de elaboração do DCA.* 

(  ) Anexo V – Questionários do estudo de vizinhança 

(  ) Outros. Especificar: 

 

 

 

 

 
 
 
 


