
 

 

IT-1837.R-0 - INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE 
IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (RIMA) DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL 
ENQUADRADAS NA CATEGORIA 2 
 
Notas: 

Aprovado pela Deliberação CECA nº 2730, de 25 de agosto de 1992. 
Publicado no DOERJ de 31 de agosto de 1992. 

 
 
1 OBJETIVO 
 

Oriental o processo de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para as 
atividades de extração mineral, enquadradas na categoria 2, de acordo 
com a DZ-1836.R-0 – DIRETRIZ PARA LICENCIAMENTO DE 
ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL, com vista à concessão de 
Licença Prévia – LP, como parte integrante do Sistema de 
Licenciamento de Atividades Poluidoras – SLAP.  

 
2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 
 

. Decreto–Lei Federal nº 227, de 28/02/067 – Código de Mineração e 
Legislação Correlata; 

 
. Resolução CONAMA nº 09, de 06/12/90 – estabelece critério para o 

licenciamento ambiental para extração de substâncias minerais das 
classes I, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX; 

 
. Resolução CONAMA nº 10 de 06/12/90 – estabelece critérios para o 

licenciamento ambiental de extração mineral da classe II; 
 

. Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/88 – dispõe sobre os procedimentos 
vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto 
ambiental; 

 
. DZ-041.R-10 – Diretriz para Implementação do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA); 

 
. DZ-1836.R-0 – Diretriz para o Licenciamento de Atividades de 

Extração Mineral. 
 
 
 
 
 



 

 

3 DEFINIÇÕES: 
 
3.1 Área de Influência – Área potencialmente afetada, direta ou 

indiretamente, pelas ações a serem desenvolvidas nas fases de 
implantação e desenvolvimento da atividade; 

 
3.2  Unidades de Conservação da Natureza – (UCN) – Denominam-se 

coletivamente Unidades de Conservação as áreas naturais protegidas e 
Sítios Ecológicos de Relevância Cultural, criadas pelo Poder Público: 
Parques, Florestas, Parques de Caça, Reservas Biológicas, Estações 
Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental, Reservas Ecológicas e Áreas 
de Relevante Interesse Ecológico, nacionais, estaduais ou municipais, 
os Monumentos Naturais, os Jardins Botânicos, os Jardins Zoológicos, 
os Hortos Florestais. 

 
- 
5 ITEMIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 
 
5.1  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

.  Nome ou Razão Social; 
 

.  Endereço da empresa (Logradouro, nº, Bairro/Distrito, Município); 
 

.  Endereço da atividade minerária (Logradouro, nº, Bairro/Distrito,  
Município); 

 
.  Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do 

responsável pela elaboração do EIA/RIMA. 
 
5.2 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
5.2.1 Característica e destinação final da substância mineral a ser explorada, 

escala de produção prevista, em m3/dia, conciliada com a estimativa de 
reserva fornecida; 

 
5.2.2 Descrição da tecnologia de extração a ser adotada e dos equipamentos 

a serem utilizados (marca, tipo, capacidade, acionamento, função); 
 
5.2.3 Planejamento de exploração da substância mineral, apresentado, no 

mínimo, em 3 (três) etapas, com a definição dos taludes e das 
condições de estabilidade a serem deixados ao final de cada etapa, 
considerando a recuperação da área minerada, presumível para a 
utilização futura. Caso a extração em etapas não seja viável, deverá ser 
apresentada justificativa técnica; 

 
5.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA: 



 

 

 
5.3.1 Área de Influência Indireta: 
 
5.3.1.1 Informações sobre as Unidades de Conservação da Natureza e outras 

áreas protegidas por legislação específica; 
 
5.3.1.2 Informações sobre a morfologia geral e a cobertura vegetal existente; 
 
5.3.1.3 Informações sobre os usos dos recursos hídricos; 
 
5.3.2 Área de Influência direta: 
 
5.3.2.1 Descrição dos aspectos fisiográficos locais: 
 

a) Morfologia – relevo, tipo de solo, processos de erosão e deposição; 
b) Cobertura vegetal existente; 
c) Usos dos recursos hídricos, à jusante e à montante da área de 

exploração; 
d) Unidades de Conservação de Natureza e outras áreas protegidas 

por legislação específica. 
 
5.3.2.2 Informações do nível médio do lençol freático, quando a atividade 

causar qualquer tipo de interferência, e dos pontos de afloramento. 
 
5.3.2.3 Descrição do uso do solo. 
 
5.3.3   Avaliação dos Impactos Ambientais e Respectivas Medidas Mitigadoras 
 
5.3.3.1 Descrição dos impactos positivos e negativos da atividade extrativa 

sobre a área, sob o ponto de vista físico, biótico e antrópico, 
relacionando o planejamento da exploração mineral com as medidas 
mitigadoras a serem adotadas. 

 
5.3.3.2 Previsão de relevância conferida a cada um dos impactos identificados, 

nos segmentos sociais afetados. 
 
5.4 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 
 
5.4.1 Planta da área pretendida, em escala 1:50.000, com a delimitação da 

área de influência indireta, contendo informações sobre: topografia, 
morfologia geral, cobertura vegetal, corpos d’água e seus usos, sistema 
viário, Unidades de Conservação da Natureza e demais áreas de 
preservação permanente. 

 
5.4.2 Planta planialtimétrica, de preferência em escala 1:10.000 e sempre 

maior do que 1:50.000, com a delimitação da área de influência direta, 
contendo os seguintes elementos: 



 

 

 
. indicação das Coordenadas UTM; 

 
. área pretendida com a localização dos pontos de extração, das 

unidades de estocagem, beneficiamento e apoio; 
 
. vias de acesso existentes e a serem implantadas; 
 
. corpos d’água (rios, lagos, baías, etc.) com os respectivos nomes e 

usos estabelecidos à jusante e à montante das área de exploração; 
 
. edificações e obras de arte existentes; 
 
. cobertura vegetal; 
 
. morfologia – relevo, tipo de solo, processos de erosão e deposição; 
 
.  
 
. áreas de preservação permanente;usos estabelecidos para os 

recursos naturais e solo. 
 
- 
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4. CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO 

 

4.1 Os documentos deverão ser apresentados em 1 (uma) via, em formato A-4, e 

detalhados segundo o disposto nesta instrução; 

 

4.2  As plantas, em 2 vias, dobradas em formato A-4; 

5. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

5.1 Nome ou Razão Social; 

 

5.2 Endereço da empresa (Logradouro, nº, Bairro/Distrito, Município); 

 

5.3 Endereço da atividade minerária (Logradouro, nº, Bairro/Distrito, Município); 

 

5.4 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do responsável pela 

elaboração do PCA. 

 

 

6. DESCRIÇÃO DO PLANO DE CONTROLE 

 



 

 

6.1 Definir o uso futuro da área minerada, em conformidade com o zoneamento 
municipal e as leis de proteção do meio ambiente; 

 

6.2 Apresentar as medidas de proteção que deverão ser implementadas durante a 

operação; 

 

6.2.1 Detalhar as medidas a serem implementadas face à circulação de veículos pesados e 

ao desgaste das vias de acesso, no entorno da área minerada; 

 

6.2.2 projeto de tratamento dos taludes, indicando sua inclinação, tendo em vista a 

alteração da paisagem e as condições de estabilidade; 

 

6.2.3 processo de utilização e disposição do material estéril, rejeitos e das camadas 

superficiais que poderão ser utilizadas na recuperação da área; 

 

6.2.4 projeto de drenagem, com dimensionamento da vazão, das partes integrantes e do 

ponto de lançamento no corpo receptor, prevendo a execução dos serviços de 

drenagem superficial e proteção com vegetação adequada, concomitantemente com 

os serviços de corte dos terrenos, de modo a evitar o início de processos erosivos; 

 

6.2.5 projeto do sistema de esgotamento sanitário, de acordo com as normas da ABNT; 

 

6.2.6 projeto do sistema de controle de poluição (ar, água, resíduos, sonora, etc ...), em 

conformidade com as diretrizes específicas da FEEMA; 

 

6.3 Apresentar as medidas de recuperação que deverão ser implantadas após a extração: 

 

6.3.1 desenho esquemático ou planta em escala compatível contendo a projeção da cava 

final e a configuração geral da área; 

 

6.3.2 projeto de recobrimento vegetal da área, quando for o caso; 

 

 

6.3.3 plano de monitoramento das medidas propostas até sua consolidação; 

6.3.4 cronograma de execução dos trabalhos, identificando suas diversas fases. 

 


