
Autorização Ambiental Nº 10/2019

A Administração Estadual do Meio Ambiente - Adema, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

4º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 5.057, de 7 de novembro de 2003, atendendo ao requerimento relativo ao 

Processo 2018/TEC/AA-0273, outorga a presente

em favor de LEST - LINHAS DE ENERGIA DO SERTAO TRANSMISSORA S/A, CNPJ nº 

24.100.518/0001-65, sediado na Av.Bartolomeu Mitre, Nº 336, Leblon, Rio De Janeiro, RJ, CEP 

22.431-002, para a atividade de canteiro de obras, que servirá de apoio à obra da Linha de 

Transmissão - LT 500 Kv Xingó – Jardim C2, com área total de 66.000 m², localizado às margens 

da Rodovia SE-309, fazenda São Pedro, sentido Bom Sucesso, no município de Poço Redondo, 

com Coordenadas Geográficas UTM WGS 84 24L: 0645675/8915212.

Considerações Gerais

01. Esta Autorização Ambiental foi emitida às 13:07:58 do dia 09/01/2019, com validade por 01 ano, 

vencendo-se em 09/01/2020.

02. O código de controle desta licença é <c114463bde238477a9bdc2db35762f17> e a sua aceitação está 

condicionada à autenticidade a ser conferida na internet no endere ço eletrônico http://www.adema.se.gov.br, e 

à não existência de rasura.

03. Esta licença não exclui nem substitui outras licenças, caso exigidas por força de legislação federal, 

estadual ou municipal.

04. O não cumprimento das obrigações e das condicionantes aqui estabelecidas implicará na adoção das 

penalidades previstas em lei.

05. Na hipótese do requerimento de renovação da presente licença não ser deferido até antes do final de sua 

vigência, ao empreendedor somente será garantido o direito à prorrogação automática da licença, caso o 

requerimento de renovação venha a ser feito em até 120 (cento e vinte) dias antes do seu término.

06. A Adema, mediante decisão motivada, a requerimento do empreendedor ou por ato de of ício, poderá 

modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a presente licença, 

se ocorrer;

a) Violação de normas ambientais;

b) Inadequação de quaisquer condicionantes;

c) Omissão ou falsa descrição de informação relevante que poderia subsidiar ou subsidiou  a outorga 

    da presente licença;

d) Superveniência de grave risco ao meio ambiente e/ou à saúde pública;

e) Superveniência de normas técnicas e legais sobre a matéria;

f) Presença de zona aquífera e ecossistemas cavernícolas não detectados na prospecção do terreno.

Obrigações do empreendedor

01. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, o empreendedor deverá providenciar a 

publicação no Diário Oficial do Estado, o extrato deste instrumento de licença, conforme modelo 

disponibilizado, devendo encaminhar à Adema um exemplar do jornal contendo a publicação.



Licença: 10/2019

Código: c114463bde238477a9bdc2db35762f17

Condicionantes

1. A empresa deverá no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir desta data, afixar placa alusiva 

à licença ambiental, em local visível, de preferência próximo do acesso ao empreendimento, 

nas dimensões mínimas de 1,20 m de largura por 0,90 m de altura, conforme modelo e 

instruções fornecidos pela Adema.

2. Por ocasião da solicitação de renovação da Autorização Ambiental, o empreendedor deverá 

apresentar os seguintes documentos:

• Comprovante da realização dos serviços de limpeza e manutenção dos tanques de 

acúmulo de efluentes domésticos, realizados por empresa devidamente licenciada pelo órgão 

ambiental competente. 

• Comprovantes da realização do serviço de limpeza e manutenção dos banheiros 

químicos, realizado por empresa devidamente licenciada pela Adema.

• Relatório circunstanciado sobre o descarte dos resíduos sólidos da construção civil, de 

acordo com o plano apresentado, anexando os comprovantes de recepção final emitidos por 

empresa devidamente licenciada no órgão ambiental competente;

• Comprovante de destinação adequada dos óleos lubrificantes usados e/ou contaminados – 

OLUC’s, dos pneus inservíveis e dos resíduos perigosos gerados durante a operação do 

empreendimento, emitidos por empresas devidamente licenciadas no órgão ambiental 

competente.

• Comprovante de destinação do óleo lubrificante usado ou contaminado, provindo da(s) 

caixa(s) separadora(s) água/óleo e das trocas de óleo, emitido por empresa devidamente 

licenciada no órgão ambiental competente.

• Comprovante de destinação da borra oleosa, provinda das limpezas da(s) caixa(s) 

separadora(s) água/óleo emitido por empresa devidamente licenciada no órgão ambiental 

competente.

• Laudo de inspeção e manutenção da(s) caixa(s) separadora(s) de água/óleo, 

acompanhado da devida ART.

3. A instalação e as atividades do Canteiro de Obras para apoio à obra da Linha de Transmissão 

- LT 500 Kv Xingó – Jardim C2 deverão estar restritas à área aprovada pela Adema, conforme 

Planta de Implantação Geral apresentada.

4. A empresa deverá manter as instalações sanitárias provisórias até a conclusão das obras, 

conforme estabelece a Resolução nº. 09/81 do Conselho Estadual do Meio Ambiente - Cema.

5. Esta licença não autoriza a instalação e/ou operação de Grupos Geradores, Usina de Solos e 

Concreto. Devendo a empresa formalizar processo de licenciamento ambiental espec ífico 

para tais atividades.

6. Todos os despejos domésticos gerados no empreendimento deverão ser encaminhados para 

um sistema composto por 02 (dois) reservatórios de acúmulo de esgoto, completamente 

estanques e providos de boia com sistema de alerta para a necessidade de coleta, de forma a 

evitar que o tanque atinja o seu limite máximo.

7. Os reservatórios de acúmulo de esgoto deverão ser operados de maneira que não se perceba 

odor desagradável, presença de insetos e outros inconvenientes, bem como afastar 

possibilidade de poluição de quaisquer áreas.

8. Os efluentes dos reservatórios de acúmulo deverão ser periodicamente coletados e 

transportados por empresa devidamente autorizada pela Companhia de Saneamento de 

Sergipe – Deso – e licenciada pela Adema.

9. Os efluentes sanitários oriundos dos banheiros químicos deverão ser coletados e 

transportados por empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente.

10. A empresa deverá efetuar manutenção periódica em todo o sistema de abastecimento de 

combustíveis, conforme orientação do fabricante.



Licença: 10/2019
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Condicionantes

11. A empresa não está autorizada a realizar lavagem de veículos de transporte de produtos 

químicos e de atividades da área de petróleo.

12. Instalar e manter válvulas de retenção de vapores nos respiros dos tanques de combustíveis 

para evitar a contaminação do meio ambiente.

13. Após a realização de qualquer intervenção no SAAC, incluindo linhas e bombas, deverá ser 

realizado teste de estanqueidade por empresa credenciada pelo Inmetro, com os resultados 

encaminhados à Adema em relatório técnico, com as considerações gerais, recomendações 

e conclusão, acompanhado da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

14. A empresa deverá manter em suas instalações e de fácil acesso Kit de Segurança 

(emergência, contingência) com vínculo ambiental, contendo no mínimo: barreira absorvente, 

material absorvente a granel biodegradável, almofadas/travesseiros absorventes, pá 

antifaiscante, vassoura e sacos com lacres para armazenamento de resíduos.

15. Deverão ser realizados os abastecimentos de combustíveis líquidos de acordo com os 

procedimentos operacionais e de segurança.

16. Na ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos deverá ser comunicado à Adema, ap ós 

a constatação e/ou conhecimento isolado ou solidariamente, pelos responsáveis pelo 

estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas.

17. No caso de implantação ou troca de tanques de armazenamento de combustíveis deverá ser 

solicitada autorização à Adema.

18. O tanque aéreo que apresentar vazamentos e/ou anormalidades estruturais deverá ser 

desativado após sua desgaseificação e limpeza. Comprovada a impossibilidade técnica de 

sua operação, deverá ser disposto de acordo com as exigências da legislação vigente, 

comunicado à Adema a proposta de sua alienação.

19. A empresa transportadora de combustíveis e de óleo lubrificante usado ou contaminado 

deverá ser detentora de Licenciamento Ambiental expedido pelo órgão ambiental competente.

20. Os resíduos sólidos domésticos gerados deverão ser dispostos em recipientes adequados e 

destinados à coleta pública, não sendo permitida incineração, queima ao ar livre e disposição a 

céu aberto.

21. Durante a execução das obras deverá ser realizada a manutenção permanente nas vias com 

aspersão de água, como forma de minimizar as emissões de particulados.

22. As matérias primas de origem mineral a serem utilizadas no empreendimento deverão ter 

procedência de jazida devidamente licenciada no órgão ambiental competente.

23. As empresas transportadoras de resíduos sólidos e/ou líquidos perigosos deverão ser 

devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente.

24. Os resíduos sólidos da construção civil gerados pela instalação e desativação do canteiro 

deverão ter destinação segundo a Resolução Conama nº 307/2002.

25. Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser acondicionados conforme NBR nº 13.230 da 

ABNT e destinados à empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente.

26. Os resíduos perigosos gerados nas atividades da empresa deverão ser destinados para 

empresas devidamente licenciadas.



Licença: 10/2019

Código: c114463bde238477a9bdc2db35762f17

Condicionantes

27. Os óleos lubrificantes usados ou contaminados (OLUC´s) gerados nas atividades da empresa 

deverão ser acondicionados em recipientes adequados e resistentes a vazamentos, os quais 

deverão estar dispostos em bacia de contenção e em área coberta, sendo posteriormente 

encaminhados para destinação conforme Resolução Conama n.º 362/2005.

28. Os pneus inservíveis gerados nas atividades do empreendimento deverão ser armazenados 

em área coberta e serem destinados de acordo com a Resolução Conama nº. 416/09 e Lei nº. 

12.305/10.

29. A empresa não poderá incinerar ou destinar sobras da reutilização dos pneus inservíveis para 

a coleta pública.

30. As emissões de ruídos proveniente das atividades do empreendimento deverão respeitar aos 

limites estabelecidos pelas Normas NBR 10.151 e NBR 10.152 da ABNT, referenciadas pela 

Resolução Conama nº01/90.

31. Deverão ser cumpridos os procedimentos de segurança, para com as atividades do canteiro, 

em conformidade com a legislação vigente.

32. Deverá ser mantido o ordenamento das atividades, não sendo permitida utilização de áreas 

fora do polígono formado pelo canteiro de obras.

33. Quando da desmobilização do canteiro de obras o empreendedor deverá oficializar à Adema 

solicitando vistoria no local, apresentando Relatório de Encerramento das atividades, com 

ensaios fotográficos, acompanhado de carta de entrega da área ao proprietário com o nada 

consta de passivo do proprietário da área, a qual foi arrendada ao empreendedor.

34. Qualquer situação de emergência relativa às atividades do canteiro de obras e outras 

condições estabelecidas nesta Autorização deverá ser comunicada a Adema dentro de 24 

horas seguintes ao fato, com descrição das causas e providências tomadas para sua 

correção, não isentando a empresa da aplicação das penalidades cabíveis.

35. Quaisquer danos provocados pelas atividades do canteiro de obras às áreas adjacentes 

deverão ser reconstituídos nas condições próximas às originais.

36. Perante Adema, a empresa é a responsável pela implementações dos Planos, Programas e 

Medidas Mitigadoras e por qualquer tipo de acidente (intencional ou ocasional) que venha a 

ocorrer nas atividades do seu canteiro de obras.

37. A empresa responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde 

e ao meio ambiente em decorrência do não cumprimento desta Autorização Ambiental.

38. Qualquer alteração na titularidade do empreendimento deverá ser comunicada a Adema, com 

vistas à atualização na Licença Ambiental.

39. Qualquer alteração e/ou ampliação na área e/ou atividades do canteiro de obras, deverá ser 

previamente apresentada a Adema para a respectiva avaliação.


