
Conselho Estadual do Meio Ambiente

1. Extração
mineral

Governo do Estado do Paraná

RESOLUÇÃO CEMA n' 088, 27 de agosto de 2013.

ANEXO

Baixo

r==--,-----
I~;I~~o~g~ATIVIDADE ESPECíFICA PORTE/CLASSIFICAÇÃO ~gr~~D~~~

DEGRADADOR------'------ -----+-------------+------1
1.1. Cascalheira Todos

Baixo1.2. ~:t~g~~~~:s~d::ls irregulares, Todos
-----+--- --,--- -----------+------1

I
;~lo;t;;,,~' Até 100 matrizes Alto

2.1. Suinocultura l~:::c~_.:':'..':::..:.:.:__ +-----------+---___1
Cicio completo Até 50 matrizes Alto

2.3. Piscicultura - cultivo de peixes
em águas continentais nos
sistemas de açudes e viveiros
delerra

Viveiros escavados cuja somatória de
superficie de lâmina d'água, seja inferior a 2,0
ha (dois hectares) e produção anual de
pescado inferior ao 5.000 kglhectare/ano.

Baixo

•Até 2.000 m2 de área construída

•Até 8.000 Investimento total em UPF/PR

_______ ~-----------r·A-t-é5-0-'-mp~;e~g-"d-O'------_t-----l
4.1. Construção. pavimentação,

recapeamento asfàltico e
micro drenagem urbana de
águas pluviais

4. Construção civil ~~'''-'--------+-----------+-----I
4.2. Conservação, manutenção e
I restauração de estrada

~!I'_~'_'-------+-------------+----i

I~,~o~OC;,iPi~

Empreendimento industrial

Todos

Todos

específicas licenciadas

AltolMédiol

Baixo

Médio

Médio

5. Serviços de 5.1. Eletrificação rural
infraestrutura

52. Estrutura para a captação
superficial (rios e minas) e
subterrânea. como também Todos, exceto no aquílero Karst
perfuração e operação de

~ularraso 1-- +- 1
5.3 Rede de distribuição. adutora,

~~:t~r~~~ri~e e a~~~~~~r~e~~ Todos
deàgua

4.3 Terraplenagem

Todos Médio

Médio

Baixo

5.4. ~~I:!~~:~onco e rede coletora Todos

~----'-----"'-=:"-
Médio
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5.5. Unidade de tratamento

~~~f~~~:~o ~~~erl~~i~~: d: (apenas cloração + lIuoretação)
subterrâneas

Baixo

----------

5.6. ~~~~~~~s .. de CO~a~~~~~
Eletromagnetlcos, utilizad~s ~so.
para sistemas ,de ~:9~~~Ci~'
telecomunicações d~s 30o"GHz~~~t~~regulamentados pe'l~

do
Médio

6.1. Serviço de coleta e
tr.ansporte, tratamento e I ~~~~.e.s.
disposição fina~ de resíduos I CONAMA,
da construção civil

C (conforme Resolução I Médio

6. Gestão de
resíduossõlídos

6.2. Barracão para triagem de
resíduos urbanos recicláveis MédioTodos

7.L Lavador de veículos Todos

7.2. Prestador de serviço de
controlefitossanitáríoede Todos
vetores e pragas urbanas ---

7.3. Transportadora de cargas,
exceto de resíduos perigosos Todos
e produtos perigosos

7.4. Oficina mecânica e
estabelecimento para
manutenção e reparo de
veículo automotor

7.5. Supermercado
7, Comerciais e

Serviços 7.6. Shopping center

7.7. Meios de hospedagem

7.8. Estabelecimento de ensino
público e privado

7.9. Comércio varejista de gás
liquefeito de petróleo (GLP)

7.10. Gráfica

7,11, Lavanderia

7.12. Postos de Combustíveis e/ou
Retalhistas de Combustíveis

,. Serviços 8.1. Hospital
médico,

8.2. Empreendimentos dehospitalar,
laboratorial e serviços de saúde
veterinário

Todos

I Até 50.00? ~:;' de área construída e/ou

Até 100.000 m< de área construída e/ou
impermeabilizada

Todos, desde que localizados em área urbana
consolidada

Todos

Todos

Até 2.000 m2 de área construída

Todos, exceto lavanderia industrial

Novos empreendimentos a partir da
~!ão desta resolução _

f--_--'- +-At:c'.'-'o_'o_it_O,_ Alto

Com volume de geração de residuos até 30
litros/dia, exceto os que produzem residuos Médio
quimioterápicos
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~

~~;"
turistlcasde
lazer outras.~---j---~._---+----------f----1

9.1. Kartódromo, autódromo. pista
de motocross, ciclovia, entre Todos até 10.000 m2

10.1. Loteamentos

10 Empreendi·
mentos
imobiliârios

Todos, desde que locah'zados em área urbana
ou de expansão urbana, assim definidas pelo
Plano Diretor Municipal

de edificações e árvores
a vida e o patrimõnio Alto

11 Atividade
florestal

exceto espécies ameaçadas de
e integrantes de remanescentes Alto

Médio

Alto

Alto

Alto

Alio

Médio


