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MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
LICENÇA AMBIENTAL 

 
LICENÇA OPERAÇÃO                                                  LO nº 011/2019 

 
 A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE, criada pela Lei Municipal nº 003 de 1993, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Lei Municipal n.º 1986 de 28/12/18, bem como de acordo com a 
Lei nº 6.938/81, regulamentada pelo Decreto n.º 99.274/90, Resolução CONAMA nº 
237, de 19/12/1997, e combinada com a Resolução CMMA n° 001/10 de 28/12/2010, 
EXPEDE A PRESENTE LICENÇA DE OPERAÇÃO, que autoriza: 

 

Processo Administrativo n.º 000.970/2016 
Protocolo n.º 084/2018 de 07/08/2018  
 
Licenciado: MARIA APARECIDA DALCIN 
   CPF 777.628.350-91 

 
Endereço: Linha Graeff 

Interior do município de Nova Boa Vista/RS 
 
VISTO: ART n.º 9763243 do CREA-RS de Projeto e execução: Licenciamento 
Ambiental; Laudo Técnico: Irrigação; Assistência Técnica: Irrigação e 
Incorporação de efluente tratado em solo agrícola, de responsabilidade do Eng. 
Florestal/Téc. em Agropecuária LUÍS CARLOS TREVIZOL CREA-RS nº 137.316. 
Vistoria Pública do Departamento, com e Parecer Técnico da empresa JR 
AMBIENTAL LTDA, CREA-RS 155.125, ART n.º 9891049 do CREA-RS (Contrato 
Administrativo), datado de 18/06/2019, manifestando-se favorável, conforme 
objeto condições e restrições: 
 
OBJETO: Imóvel rural localizado na Linha Graeff, interior do município de Nova 
Boa Vista/RS, matriculado no CRI de Sarandi sob n.º 19.744 com 13,00 ha, 
Coordenadas Geográficas, Lat. 28º00’39,3”S Long. 52º58’20,9”W. Promover 
OPERAÇÃO, relativa atividade: 
 

1. Aplicação de efluente (exceto industrial) tratado em solo agrícola - 
RAMO 3513-30 por irrigação por aspersão em sistema localizado. Área Irrigada de 
4,60 Ha, de culturas de Soja, Milho, Trigo, através de 62 Aspersores, para pastagem 
perene, contemplando, Casa de máquina com 2,00 m²; Rede Adutora: tubulação 
principal – 222,00m Ø 75 mm em PVC; Rede de Recalque com 220 m Ø 75 mm em 
PVC; Força Motora composta por 01 (um) motor a Diesel de 9,0 CV. Captação: 
Depósito de Recebimento e polimento de efluentes líquido, volumetria de 
1.224,00m³. 
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CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 
1. Quanto as Condições Gerais: 
1.1. O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, 
respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrentes da má operação 
do empreendimento; 
1.2. Sempre que a empresa firmar algum acordo de melhoria ambiental ou 
ajustamento de conduta com outros órgãos (federal, estadual ou municipal), deverá 
ser enviada cópia desse documento ao Município, como juntada ao processo 
administrativo em vigor;  
1.3. Esta licença não exime o empreendedor do atendimento às demais obrigações 
legais (federais, estaduais e municipais);  
1.4. A empresa não poderá utilizar embalagens plásticas, de papel ou similares que 
utilizam tintas com componentes tóxicos ou produtos reciclados, bem como deverá 
atender ao que determina a Lei Federal nº 9.832 de 14/09/99 que proíbe o uso de 
embalagens metálicas soldadas com liga de chumbo e estanho para 
acondicionamento de gêneros alimentícios, exceto para produtos secos ou 
desidratados. 
1.5. Caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da 
área do empreendimento e apresentado ao Departamento Ambiental Municipal, com 
antecedência mínima de 02 (dois) meses, o plano de desativação com levantamento 
do passivo e definição da destinação final do mesmo para local com licenciamento 
ambiental, acompanhado de cronograma executivo; 
1.6. Deverá ser cientificada a autoridade municipal competente acerca de quaisquer 
problemas ambientais que venham ocorrer na área e atividade objeto da presente 
LO; 
 
2. Quanto a aplicação do Efluentes Líquidos: 
2.1. o efluente será aplicado apenas nas seguintes propriedades rurais: imóvel 
localizado na Linha Graeff, interior do município, matriculado no CRI de Sarandi sob 
n.º 19.744 com 13,00 ha. Propriedade da srª. Maria Aparecida Dalcin CPF 
777.628.350-91, nas Coordenadas Geográficas, Lat. 28º00’39,3”S Long. 
52º58’20,9”W;   
2.2. O local de Captação, é o Depósito de Recebimento e polimento de efluentes 

líquidos tratados, sob LO n.º 011/2018 área de aplicação 4,6 há, volumetria de 5,0 
m³/dia; 
2.3. a aplicação do efluente deverá ser feita uniformemente nas áreas, utilizando 
equipamentos dotados de mecanismo espalhador, ou outro sistema de irrigação, 
sendo vedada a aplicação através de mangote; 
2.4. deverão ser atendidas todas as solicitações de informações feitas pelos 
municípios onde estão localizadas as áreas de aplicação ora licenciadas, sendo que 
o sistema de irrigação deverá ser mantido em ótimas condições de trabalho, 
evitando-se principalmente vazamentos; 
2.5.  efluente será utilizado na fertilização de áreas cultivadas com pastagem, deverá 
ser suspensa a aplicação do efluente em períodos chuvosos e durante a noite; 
2.6. deverá ser respeitada a taxa de aplicação e o turno de rega para o efluente, 
definidos em projeto; 
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2.7. não poderá ser disposto nas áreas ora licenciadas nenhum outro resíduo 
industrial ou efluente; 
2.8. toda e qualquer alteração no processo industrial da empresa que provoque 
mudanças quantitativas e qualitativas na geração do efluente tratado, bem como 
com relação à supressão de propriedade(s) ou lote(s) destinado à aplicação, deverá 
ser devidamente comunicado ao Município; 
2.9. não está autorizada a utilização do efluente para disposição em áreas cultivadas 
com: olerícolas, tubérculos, raízes, culturas inundadas e culturas cuja parte 
comestível entre em contato com o solo; 
2.10. em caso de disposição do efluente em área de silvicultura, a empresa deverá 
apresentar a cópia da licença ambiental desta atividade; 
2.11. deverá sempre ser informado ao Município quando ocorrer encerramento da 
atividade de aplicação do efluente tratado em cada uma das áreas licenciadas, 
enviando, juntamente com esta informação, relatório técnico final, incluindo análises 
de solo, data da última aplicação realizada e parecer do responsável técnico quanto 
ao impacto da atividade na área com base nos laudos de análise de solo durante o 
período de licenciamento. O relatório deve estar acompanhado da respectiva ART 
de técnico habilitado; 
2.12. o presente licenciamento ambiental somente tem validade com o Termo de 
Compromisso, firmado entre o proprietário da terra cultivável e o gerador do efluente, 
em vigor; 
 
3. Quantos a incorporação: 
3.1. Esta licença não habilita o recebimento de qualquer outro resíduo não 
especificado neste documento; 
3.2. O lençol freático deve estar a, pelo menos, 1,5 metro da superfície do solo, na 
situação crítica de maior precipitação pluviométrica; 
3.3. Adotar práticas adequadas de controle da erosão, de acordo com orientações 
técnicas; 
3.4. As áreas agrícolas receptoras do efluente do sistema de tratamento dos dejetos 
devem situar-se a uma distância mínima de 50 metros de estradas e corpos hídricos 
naturais, mesmo que intermitentes no mínimo a 600 metros de núcleos 
habitacionais, e no mínimo 200 metros de habitações vizinhas; 
3.5. Não poderão ser lançados resíduos em qualquer corpo hídrico, mesmo que 
intermitente; 

 
Com vistas à renovação da presente LO, deverá ser requerido e 
apresentado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias: 
1. Requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação; 
2. Cópia desta licença; 
3. Laudo Técnico e Relatório fotográfico comentados com a pertinente ART – 
Anotação de Responsabilidade Técnica, informando as condições de operação 
de todo o sistema; 
4. Projeto Gerenciamento de monitoramento e destinação/aplicação de disposição 
final dos dejetos, contemplando coleta, e destinação dos resíduos, apresentando 
memorial descritivo das instalações de aplicação de resíduos e o plano 
operacional para a retirada dos dejetos incluindo: tipo de destino final; (seguido 
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de Matrículas (áreas disponíveis em ha) e CAR dos imóveis, Imagens de satélite, 

Coordenadas Geográficas); periodicidade, frequência de retirada, áreas previstas 
para aplicação, em local previamente licenciado, com a pertinente ART/AFT de 
Responsabilidade Técnica; 
5. caberá ao responsável técnico pela operação da atividade ora licenciada, o 
acompanhamento periódico de todas as rotinas envolvidas no manejo da 
aplicação do efluente tratado em solo agrícola (regulagem de equipamentos, 
controle das condições de transporte, orientação do aplicador quanto ao(s) 
lote(s) em que os mesmos deverão ser aplicados, quanto ao volume a ser 
aplicado, a definição da taxa de aplicação, sinalização dos locais com restrições 
à aplicação e demais controles inerentes a operação), manter a ficha técnica de 
cada vistoria, assinada pelo técnico e pelo proprietário da área. As vistorias 
poderão ser realizadas durante o período compreendido do relatório, cuja ART 
está vinculada ao projeto; 
6. Certidão Negativa de Tributos Municipais expedidas pela Municipalidade; 
7. Comprovante de pagamento das taxas de custos ambientais, previstas na Lei 
Municipal n.º conforme Lei Municipal n.º 1986 de 28/12/18; 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
1. Esta LO é de caráter PRECÁRIO, só é válida para as condições contidas 
acima até o dia 18/06/2021. Esta perderá a validade caso os dados fornecidos 
pelo requerente não corresponderem à realidade, e ou algum prazo estabelecido 
não for cumprido. Em ocorrendo REVOGAÇÃO fiscalização ambiental 
municipal, lavrará automaticamente Auto de Infração Ambiental, de acordo com 
a legislação ambiental Municipal em Vigor, que recepciona a Lei nº 9.605/98, 
combinada com o Decreto nº 6.514/08; 
2. A presente licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, ou certidões 
de qualquer natureza exigida pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 
3. A Srª. Maria Aparecida Dalcin fica e é responsável em observar as condições 
expressas nesta licença, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente 
decorrente da má utilização da mesma. 
 
OBSERVAÇÃO:  
 

1. Trata-se de 01 (uma) atividade classificada como de porte “MÍNIMO” e 
de potencial poluidor “MÉDIO”. 
2. A presente LO sequencia a LP/LI sob n.º 210/2016, expedida pelo município. 
 

Nova Boa Vista/RS,19 de junho de 2019. 
 
 

                   Edson Jose Mossmann                                                                Ederson Simon 

Secretario Municipal da Agricultura e Meio Ambiente                Fiscal Ambiental 
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