
RESOLUÇÃO SMA Nº 01 DE 12 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre critérios e parâmetros para Licenciamento Ambiental de ERB - Estação Rádio Base no 

município de Americana 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais 

RESOLVE: 

Artigo 1° 

 - Esta Resolução estabelece critérios para licenciamento ambiental de Estação Rádio Base 

no município, de acordo com Leis Municipais 5133/2010 e 6060/2017. 

Parágrafo único  

- O disposto nesta Resolução será aplicado, sem prejuízo e complementarmente a outras 

disposições definidas na legislação em vigor. 

Artigo 2°  

- Para efeito desta Resolução entende-se por: 

I - antena tipo topo de prédio: é a estação rádio base instalada nos topos ou fachadas das 

edificações, dispensando assim o uso de postes ou torres como suporte das antenas 

transmissoras; 

II - estação rádio base - ERB: estação transmissora de radiocomunicação destinada à 

prestação de serviço de telefonia; 

III - estudo de impacto de vizinhança: obedecidas as diretrizes estabelecidas no plano diretor 

de desenvolvimento integrado do município de Americana - PDDI, o estudo de impacto de 

vizinhança - EIV, constitui-se no instrumento de diagnóstico e prognóstico das atividades 

quanto ao seu impacto, considerada a possibilidade de alterações significativas no ambiente 

natural ou construído, bem como no seu entorno, vizinhança e localização; 

IV - infraestrutura: meios físicos fixos construídos para dar suporte às estações transmissoras 

de radiocomunicação, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de 

superfície e estruturas suspensas; 

V - laudo de avaliação de ruído perimetral: consiste em avaliação quantitativa que possa 

influenciar em ruídos que afetam arredores ou localidades próximas de edificações, 

industriais, comércios e etc., utilizando os parâmetros da Norma ABNT - NBR 10151, com 

instrumento devidamente calibrado; 

VI - laudo radiométrico: resultante das medições realizadas pelas empresas emissoras deve 

ser elaborado por engenheiro especialista em radiação eletromagnética, com registro no 

conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia - CREA e acompanhado da 

respectiva anotação de responsabilidade técnica; 

VII - licença prévia e de instalação: consiste em documento a ser expedido na fase preliminar 

do planejamento de empreendimento ou atividade, aprovando sua concepção e sua 

localização, atestando adequação ambiental e fixando os requisitos que devem ser atendidos 



para sua implementação e autorização para a instalação do empreendimento ou atividade, de 

acordo com projetos aprovados; 

VIII - licença de operação: consiste na licença final que autoriza a operação do 

empreendimento ou atividade, após verificação de cumprimento das exigências constantes na 

Licença Prévia e de Instalação e desde que haja compromisso, escrito, de atender as 

condicionantes ambientais, nos casos em que a constatação de cumprimento somente seja 

possível após a operação; 

IX - operadora: a empresa detentora da outorga, concessão ou autorização emitida pelo poder 

público para operar os sistemas; 

X - relatório radiométrico de conformidade: documento elaborado e assinado por entidade 

competente, reconhecida pelo respectivo órgão regulador federal, contendo a memória de 

cálculo ou os resultados das medições utilizadas, com os métodos empregados, se for o caso, 

para demonstrar o atendimento aos limites de exposição; 

XI - sistema de energia elétrica: conjunto de estruturas, fios e cabos condutores de energia, 

isoladores, transformadores, subestações e seus equipamentos, aparelhos, dispositivos e 

demais meios e equipamentos destinados aos serviços de geração, transmissão, distribuição 

e ao uso de energia elétrica; 

Artigo 3°  

- Na solicitação da Licença Prévia e de Instalação de ERB deverá atender: 

I - alvará de execução; 

II - certidão de uso e ocupação de solo, emitida pela Prefeitura Municipal, com validade de até 

180 dias; 

III - cópia autenticada do contrato social vigente; 

IV - cópia do CPF e RG do proprietário e do representante legal e responsável técnico; 

V - documentos comprobatórios de concessão, expedida pela ANATEL;  

VI - estudo de impacto ambiental; 

VII - estudo de impacto de vizinhança; 

VIII - formulário denominado "solicitação de" preenchido; 

IX - publicação em jornal periódico de circulação local, informando o ato de solicitação da 

licença prévia e de instalação concomitante; 

X - procuração quando for o caso; 

XI - matrícula e anuência do proprietário do imóvel; 

XII - recibo/ficha de compensação de pagamento do preço de análise da licença, fator 

complexidade: w=2; 

Artigo 4° 

 - Na solicitação da Licença de Operação de ERB deverá atender:  



I - AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

II - cópia do CPF e RG do proprietário e do representante legal e responsável técnico; 

II - cópia da licença prévia/ de Instalação; 

IV - formulário denominado "solicitação de" preenchido; 

V - laudo de conformidades prático, incorporando a radiação emitida pela nova antena; 

VI - publicação em jornal periódico de circulação local, informando o ato de solicitação da 

licença de operação; 

VII - procuração quando for o caso; 

VIII - recibo/ficha de compensação de pagamento do preço de análise da licença, fator 

complexidade: w=2; 

Artigo 5° 

- O Estudo de Impacto Ambiental para obtenção das licenças previstas nos artigos 3° e 4°, 

deverá compreender no mínimo aos seguintes requisitos: 

I - avaliação dos impactos gerados pela implantação e operação da ERB, contendo os riscos, 

medidas de controle e de mitigação; 

II - caracterização da infraestrutura e sistema de energia elétrica, relacionando as estruturas e 

equipamentos a serem instalados, tipo, características técnicas, quantidade, e capacidade de 

potência por equipamento, com frequência utilizada, e nível de radiação de cada antena; 

III - caracterização de vegetação existente no sítio; 

IV - concessão expedida pela ANATEL; 

V - detalhamento da proteção das estruturas contra descargas atmosféricas, conforme NBR 

5419; 

VI - layout na escala 1:100, com descrição de todas as máquinas e equipamentos; 

VII - laudo de avaliação de ruído perimetral conforme NBR 10051; 

VIII - laudo radiométrico efetuado em raio de 50 metros do eixo da ERB, na situação 

preexistente; 

IX - mensuração e identificação das fontes geradoras de ruído; 

X - no caso de compartilhamento de ERB, especificar todas as antenas, operadoras, altura de 

cada uma e densidade de potência; 

XI - projeto no formato ABNT A1, com demarcação das antenas tipo topo de prédio, num raio 

de 100 metros; 

XII - projeto no formato ABNT A1, com demarcação das ERB's tipo antena, num raio de 500 

metros; 



XIII - plano de gerenciamento de resíduos sólidos, indicando dentre outros o destino das 

baterias estacionárias utilizadas para manutenção da carga elétrica quando a rede externa 

estiver fora de operação; 

XIV - projeto no formato ABNT A1, com demarcação de uso e ocupação do solo em raio de 

100 metros da ERB; 

XV - relatório fotográfico; 

XVI - relatório radiométrico de conformidade; 

XVII - todos os projetos e laudos apresentados subscritos por profissional legalmente 

habilitado com recolhimento de responsabilidade técnica. 

Artigo 6°  

- O Estudo de Impacto de Vizinhança para obtenção das licenças previstas no artigo 3°, 

deverá compreender no mínimo aos seguintes requisitos: 

I - atender a lei municipal n° 6264/2018, Título VI; II - realização de Audiência Pública com ata 

registrada em Cartório. 

Artigo 7°  

- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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