
CHECK LIST - ENERGIAS RENOVÁVEIS

Geração, transmissão, distribuição e manutenção de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel,
combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc.

1 2 3 4 Comprovante de pagamento da taxa de abertura do processo. 

1 2 3 4 Requerimento de Certidão preenchido e assinado pelo representante legal. 

1 2 3 4 Enquadramento do empreendimento/atividade

1 2 3 4
Documentos de identificação:
Pessoa física: RG e CPF do titular do requerimento. 
Pessoa jurídica: RG e CPF do(s) representante(s) legal(/is) da Pessoa Jurídica titular do requerimento.

1 2 3 4

Documentos sociais: 
Sociedade Limitada: Última alteração contratual e Contrato Social consolidado. 
Sociedade Anônima: Estatuto Social e ata de eleição da diretoria em vigor. 
Órgãos Públicos: Ato de nomeação do(s) representante(s) legal(/is).

1 2 3 4 CNPJ: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica.

1 2 3 4
Declaração de microempresa ou Relatório do Simples Nacional emitido pela Receita Federal (se for o caso) - Documento que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

1 2 3 4 Documentos de identificação do procurador (se for o caso) RG e CPF do procurador constituído. 

1 2 3 4 Procuração pública ou particular (se for o caso), com firma reconhecida. 

1 2 3 4
DOCUMENTOS DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL ATUALIZADO:
a) Cópia do título de propriedade do imóvel;
b) Certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI);

1 2 3 4
FORMULÁRIO DE CADASTRO - formulário de cadastro do empreendimento ou atividade preenchido e assinado pelo
representante legal. (Retirado no sítio eletrônico - https://tresrios.rj.gov.br/docs-secretaria-de-meio-ambiente/)

1 2 3 4

Planta de localização em mapas do programa Google Earth, indicando: 
a) Coordenadas geográficas (graus, minutos e segundos); 
b) Localização em relação ao logradouro principal, aos acessos, indicando suas denominações; 
c) Caso se situe às margens da estrada ou rodovia, indicar o quilômetro e o lado que se localiza; 
d) Corpos d’água (rios, lagos, etc.) mais próximos ao empreendimento, quando houver; 
e) Usos dos imóveis e áreas vizinhas, num raio mínimo de 100 metros.

1 2 3 4
Autorizações para supressão de vegetação e/ou intervenção em Área de Preservação Permanente (APP). Documentos
competentes para autorizar a supressão de vegetação e/ou a intervenção em APP, necessários apenas nos termos da Lei
Federal no 12.651/2012 e Resolução CONAMA no 303, de 20/03/02

1 2 3 4
CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - Cópia da Certidão de zoneamento emitido pela Prefeitura Municipal, declarando que
o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo
ou Alvará de Funcionamento ou Análise de Viabilidade Prévia.

1 2 3  

Memorial descritivo da área do projeto, contemplando:
a) Os limites do imóvel ou das instalações, apresentando pontos de referência e caracterizando a vizinhança do
empreendimento;
b) Localização do terreno em relação ao logradouro principal e a pelo menos mais dois outros, indicando a denominação dos
acessos. Caso esteja situado às margens de estrada ou rodovia, indicar o quilômetro e o lado onde se localiza;
c) Descrição da cobertura vegetal, topografia, tipo de solo e corpos d’água existentes, preferivelmente acompanhada de
fotografias;
d) Localização em relação aos cursos d'água (rios, lagos, etc.) mais próximos ao empreendimento, com seus respectivos nomes,
quando houver;
e) Existência de áreas de conservação no entorno; e
g) Usos dos imóveis e áreas vizinhas, num raio de no mínimo 100 metros.

1  3 4

Memorial descritivo do empreendimento, contemplando:
a) Os objetivos e a justificativa do projeto;
b) Características do empreendimento, contendo minimamente: localização (onshore ou offshore); área total da usina (m²);
número de unidades geradoras;
potência instalada declarada (kW); potência líquida declarada (kW); Nº de placas por arranjo/unidade geradora; manual ou
documento técnico informativo das placas solares; área do arranjo (m²); potência total de cada arranjo (kWp); potência ativa
nominal CA do inversor associado (kW); tensão de saída dos inversos (V); caracterização das instalações de transmissão de
interesse restrito do empreendimento; 
c) Unidades de apoio durante as obras (canteiro de obras, oficinas de manutenção, usinas de concreto) acompanhados de seu
respectivo projeto.  
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CERTIDÃO AMBIENTAL (CA)

LICENÇA PRÉVIA (LP)

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

1

2

3

4



1 2 3  

Memorial descritivo de implantação da atividade, mencionando os sistema de controle ambiental previstos para: 
a) Efluentes líquidos (sanitários e da produção); 
b) Emissões atmosféricas; 
c) Resíduos; 
d) Riscos; 
e) Ruídos

1 2 3 4
Registro no Conselho de Classe do(s) profissional(is) responsável(is) Cópia do Registro Profissional do(s) Responsável(is)
Técnico(s)

1 2 3 4
Anotação de Responsabilidade Técnica do(s) profissional(is) responsável(is) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) - para biólogos.

1   4
RESULTADOS DOS ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO - comprovando que todos os equipamentos estão de acordo com os projetos
e funcionando dentro das garantias contratuais e especificações técnicas.

1 2 3 4 EM CASOS DE RENOVAÇÃO - apresentar relatório de atendimento das condicionantes da (s) licença (s) emitida (s).

 2 3 4 Cópia da Licença Prévia e/ou Instalação
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Se não houver LP e/ou LI: Documentos solicitados para emissão dos documentos de LP e LI deverão ser apresentados junto com o
requerimento de LO. Em caso de alterações, apresentar os respectivos documentos atualizados.

NOTA - Em função de tipologia, das condições de localização ou outras condições específicas da atividade a ser licenciada, poderão ser
exigidos   estudos, análises, projetos e outros documentos adicionais relativos à atividade, de acordo com análise técnica da Equipe de
Licenciamento  Ambiental da Secretaria Municipal de  Meio Ambiente e Sustentabilidade.


