PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL

Perguntas Frequentes

1. Para quais atividades a SEMEIA realiza o licenciamento ambiental?
Resposta: Atualmente a SEMEIA realiza o licenciamento ambiental de: fontes de
poluição sonora, transporte de resíduos da construção civil, corte de árvores e
postos de combustíveis.

2. Por que devo licenciar minha atividade?
Resposta: É através do Licenciamento Ambiental que o empreendedor inicia seu
contato com o órgão ambiental e passa a conhecer suas obrigações quanto ao
adequado controle ambiental de sua atividade.

3. Quais atividades são passíveis de licenciamento ambiental?
Resposta: Àquelas previstas no Anexo I da Resolução CONAMA nº 237/97 e outras
estabelecidas pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, conforme dispõe a Lei
Complementar nº 140/2011.

4.

A SEMEIA realiza fiscalização à noite e durante os finais de semana? Há um

telefone 24h para acionar a fiscalização ambiental?
Resposta: Sim, a SEMEIA realiza plantões periódicos para atendimento de
denúncias. Não há telefone disponível 24h para atendimento de denúncias, mas
estas podem ser feitas no horário de 7h as 18h para atendimento nos finais de
semana ou à noite durante os plantões da fiscalização ambiental.

5. Como posso saber informações sobre denúncia registrada na SEMEIA?
Resposta: No momento do registro da denúncia será informado um número de
protocolo, o denunciante poderá obter informações sobre o andamento da denúncia
informando esse número no setor de atendimento.
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6.
A SEMEIA realiza poda ou retirada de arvores em área particular?
Resposta: Não. A SEMEIA realiza poda e retirada de arvores apenas em áreas
públicas da administração municipal.
7.
Qual é o horário de funcionamento do Horto Florestal?
Resposta: O Horto Florestal está aberto ao público das 5h às 20h (diariamente,
incluindo sábados, domingos e feriados).
8.
Qual é o horário de funcionamento do Parque Ambiental Chico Mendes?
Resposta: O Parque Ambiental Chico Mendes está aberto ao público das 7h às 17h
(Terça a Domingo).
9.
Qual o telefone do Parque Ambiental Chico Mendes?
Resposta: O telefone do Parque Ambiental Chico Mendes é 3221-1933
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RAIMUNDO IRINEU SERRA

10.

Quem somos?

Resposta: Sede da Prefeitura na APA Raimundo Irineu Serra
Horário de Atendimento: 8h às 12h (dias úteis)
Endereço: Rua Leôncio Gomes, nº 50 – Cep: 69.922-221
Telefone para contato: (68) 9985-2089
11.
O que fazemos?
Resposta: A sede da Prefeitura na APA é responsável pelas ações de gestão da
APA, tendo como principal instrumento norteador o plano de gestão, que
estabelecem ações e resultados esperados a curto, médio e longo prazo.
12.

O que é uma APA?

Resposta: APA é a sigla para determinar uma unidade de conservação na categoria
de Área de Proteção Ambiental, e de acordo com a Lei Federal nº 9.985, é uma área
em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, com atributos bióticos,
abióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar
das populações humanas. As APAs tem como objetivo proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso
dos recursos naturais.
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.
13.
Qual o órgão da Prefeitura de Rio Branco é responsável pela gestão da
APA Raimundo Irineu Serra?
Resposta: O órgão municipal responsável pela gestão da unidade de conservação é
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), que realiza o processo em
conjunto com o Conselho Deliberativo que é composto por instituições parceiras e
representações dos moradores.
14.
A APA do Raimundo Irineu Serra é a única unidade de conservação no
município de Rio Branco?
Resposta: Não. Existem outras unidades de conservação, como a APA do São
Francisco e APA Lago do Amapá, cujo órgão gestor é a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente; e ainda parte da Reserva Extrativista Chico Mendes, cujo órgão
gestor é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. No entanto, a
APA Raimundo Irineu Serra é a única sob responsabilidade da Prefeitura de Rio
Branco.
15.
Qual a diferença entre APA e APP?
Resposta: APA significa área de proteção ambiental e APP significa área de
preservação permanente, diz respeito às margens de igarapés, rios, topos de morro
e encostas, esses são considerados espaços territoriais especialmente protegidos.

ECOTECA CANTINHO DA BOAVENTURA

16.

O que é uma Ecoteca?

Resposta: É um espaço lúdico equipado com recursos audiovisuais e títulos
variados de livros, filmes e materiais didáticos, onde as crianças tem acesso a
informações sobre educação ambiental de forma interativa e prazerosa.
Horário de atendimento: das 8h às 18h
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17.

Quais as atividades ofertadas pela Ecoteca?

Resposta: A Ecoteca possui uma programação diária e oferece leitura de livros com
a temática ambiental direcionados ao público infantil, jogos ambientais, confecção de
brinquedos a partir de sucata, cantigas de roda, teatro de bonecos, contação de
estórias, dobraduras e colagens com sementes.
18.

Qual o público alvo indicado para utilizar a Ecoteca?

Resposta: O público infantil, crianças a partir de 04 anos podem usufruir das
atividades da Ecoteca acompanhados dos pais ou responsável.

OFICINA DE RECICLAGEM

19.

Qual o público alvo para participar das Oficinas de Reciclagem de

Papel?
Resposta: O público alvo são pessoas de baixa renda que podem vislumbrar na
confecção de artesanatos diversos a partir da reciclagem de papel uma
oportunidade de geração de trabalho e renda. Os funcionários de escolas e outros
órgãos públicos que implantaram a Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P) e que desejam reutilizar o papel gerado também podem solicitar o curso.
20.

Como faço para participar dos cursos?

Resposta: Basta solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) uma
vaga para participar do curso, estes são gratuitos.
21.

Qual a carga horária do curso?

Resposta: 16 horas, quatro dias.
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22.

A comunidade paga para realizar a Oficina de Reciclagem de Papel?

Resposta: Não, é necessário apenas que os interessados tragam um Kit com
(caneta, régua, lápis, borracha, cola branca, papel paraná, fita crepe e corante
xadrez), o qual é utilizado pelo participante durante o curso.

CURSO ECODIGITAL

23.

Qual o conteúdo do curso ecodigtal?

Resposta: Os cursos ofertados são windows, word, excel, internet e apreensão de
conceitos e princípios de educação ambiental.
24.

Qual a duração?

Resposta: O curso tem a carga horária de 80 horas/aula, aulas de segunda-feira a
sexta-feira, com turmas pela manhã e tarde, um aluno por computador.
25.

Qual o público alvo para participar do curso Ecodigital?

Resposta: O público alvo do curso ecodigital é a comunidade em geral a partir dos
12 anos de idade.

PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

26.

Quais as temáticas abordadas?

Resposta: Os principais temas abordados são: desperdício de água, queimadas
urbanas, disposição inadequada de lixo, coleta seletiva, legislação ambiental, coleta
seletiva, gestão de resíduos sólidos e consumo consciente.
27.

Como faço para agendar uma palestra de educação ambiental?

Resposta: Basta encaminhar um ofício para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMEIA), ou enviar e-mail para: semeiagabinete@hotmail.com ou ligar
para o telefone 3228 8977.
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28.

Qual o público alvo para participar das palestras de Educação

Ambiental?
Resposta: Alunos, professores, grupos organizados e comunidade.

VISITAS ORIENTADAS AO HORTO

29.

O que é uma visita orientada?

Resposta: É uma atividade prática lúdico-educativa que visa promover a educação
ambiental, por meio, da visitação às estruturas do parque, bem como a divulgação
de conhecimento relativos a importância do parque para o Município.
30.

Como faço para solicitar?

Resposta: Basta encaminhar um ofício para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMEIA), ou enviar e-mail para: semeiagabinete@hotmail.com ou ligar
para o telefone 3228 8977.
31.

Qual o público alvo para participar das visitas orientadas?

Resposta: O público alvo são alunos, professores, grupos organizados e
comunidade.
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