
Documento: PROJETO AMBIENTAL (PA). 
Empreendimento: Obras civis lineares – pavimentação de vias urbanas. 
 
Observando o disposto na Resolução CONAMA n° 237/97, com especial atenção aos seus artigos 
10, 11 e 12 e ao item obras civis de seu Anexo 1 e, considerando ainda, a necessidade de 
regulamentar procedimentos e regularizar situações processuais necessárias ao Licenciamento 
Ambiental, propomos a seguinte referência para a elaboração do documento em questão: 

 
PROJETO AMBIENTAL 

 

1. Identificação do empreendedor: 

 Nome ou razão social; 

 CPF ou CNPJ; 

 RG ou Inscrição Estadual; 

 Endereço completo para correspondência; 

 Telefone para contato. 
 

2. Identificação do técnico ou empresa responsável pelo documento: 

 Nome ou razão social; 

 CPF ou CNPJ; 

 RG ou Inscrição Estadual; 

 Número do Registro Profissional no Conselho Regional; 

 Número do Cadastro junto ao ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL; 

 Endereço completo para correspondência; 

 Telefone para contato. 

 Assinatura original de todos os membros da equipe técnica responsável pelo estudo. Obs: No 
caso de pessoa física, identificar cada um dos membros da equipe. 

 

3. Caracterização do empreendimento: 

 Descrição geral das obras, com identificação, objetivos e justificativas do empreendimento; 

 Especificação da origem e quantidade dos materiais a serem empregados nas obras de 
terraplanagem; 

 Descrição do tipo de pavimentação a ser adotada e indicação da origem dos materiais a 
serem empregados; 

 Projeto de drenagem superficial e do seu lançamento no corpo hídrico; 

 Especificação do destino final dos resíduos sólidos gerados durante a execução das obras 
(resíduos asfálticos e graxos, desativação das instalações provisórias etc); 

 Plano de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias dos impactos ambientais 
(como existência de agentes poluidores atmosférico e/ou sonoro), com descrição detalhada 
da técnica empregada na mitigação de tais impactos; 

 Projeto planialtimétrico, com planta de localização e de situação da via a ser pavimentada, 
do canteiro de obras e de todos sistemas de infraestrutura a serem implantados no 
empreendimento, inclusive obras de arte, caso existam. Perfil com especificação das 
declividades e planta do projeto geométrico com representação das curvas de nível e suas 
cotas. Incluir locação dos recursos hídricos, bosques, belezas cênicas, empreendimentos 
coexistentes e sítios históricos e arqueológicos, quando houver. Indicar os respectivos 
eixos do sistema viário, as dimensões lineares, angulares, pontos de tangências e raios. 
Indicar as convenções, legenda e norte verdadeiro. 

 Projeto dos componentes (como obras de artes, por ventura existentes), em nível de 
anteprojeto, apresentando todos os elementos e informações necessárias à sua construção 
(incluindo cortes) e exigidas pela norma técnica especifica da ABNT, juntamente com os 
memoriais de cálculo que embasaram os projetos em questão. Indicar as convenções, 
legenda e norte verdadeiro. 

 


