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LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Prof. Dr. Daniel Bertoli Gonçalves 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 O que será apresentado nesta aula: 

 O que é o licenciamento ambiental 

 A quem compete o licenciamento 

 Quais são os tipos de licenças ambientais 

 Quais são os principais estudos ambientais envolvidos: 

 Estudo Ambiental Simplificado - EAS 

 Relatório Ambiental Preliminar - RAP 

 Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

 Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 
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Licenciamento Ambiental 

O QUE É O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
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O QUE É O LICENCIAMENTO AMBIENTAL? 

 O Licenciamento ambiental é uma exigência 

legal e uma ferramenta do poder público para o 

controle ambiental. 

 É o procedimento no qual o poder público, 
representado por órgãos ambientais, autoriza e 
acompanha a localização, instalação, 
ampliação e operação de atividades, que 
utilizam recursos naturais ou que sejam 
consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras. 

4 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 Enquanto instrumento preventivo, o 

licenciamento é essencial para garantir a 

qualidade ambiental, que abrange a saúde 

pública, o desenvolvimento econômico e a 

preservação da biodiversidade. 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL 

 HISTÓRICO 

 1934 – Código Florestal introduziu a 

necessidade de obtenção de uma autorização 

para: 

  derrubada de florestas em propriedades privadas; 

  aproveitamento de lenha para abastecimento de vapores e 

máquinas; 

  caça e pesca nas florestas protetoras e remanescentes. 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL 

 RJ - Decreto-Lei 134/75 tornou “obrigatória a 

prévia autorização para operações ou 

funcionamento de instalação ou atividades real 

ou potencialmente poluidoras. 

 SP - Lei 997/76 – Sistema de Prevenção e 

Controle da Poluição do Meio Ambiente, 

regulamentada pelo Decreto n. 8.468/76. 

Aplicadas a atividades industriais, aterros de resíduos e 

loteamentos 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL 

 Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Federal nº 
6.938/81 : 
 “A construção, instalação, ampliação e funcionamento 

de estabelecimentos e atividades, utlizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidores, bem como os capazes de 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão do prévio licenciamento do orgão estadual 
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – SISNAMA e do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 
licenças exigíveis.” 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL 

 Regulamentado pelo Decreto nº 99.274/90 

 Resolução Conama 237/97:  

marco regulador 

 regras para definir a competência do poder público 
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OBRIGAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 É obrigação do empreendedor, prevista em lei, buscar o 

licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as 

etapas iniciais de seu planejamento e instalação até a sua 

efetiva operação. 

 

 Todo empreendimento listado na Resolução 

CONAMA 237 de 1997 é obrigado a ter licença 

ambiental. 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Extração e Tratamento de Minerais 

 pesquisa mineral com guia de utilização; 

 lavra a céu aberto, inclusive de aluvião com ou sem beneficiamento; 

 lavra subterrânea com ou sem beneficiamento; 

 lavra garimpeira; 

 perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural; 

 

 Indústria de produtos minerais não metálicos 

 beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à 
extração; 

 fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais 
como: produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto e 
vidro, entre outros; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

  Indústria metalúrgica 
 fabricação de aço e de produtos siderúrgicos; 

 produção de fundidos de ferro e aço /forjados / arames relaminados com ou 
sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia; metalurgia dos metais 
não ferrosos em formas primárias, secundárias, inclusive ouro; 

 produção de laminados / ligas/ artefatos de metais não ferrosos com ou sem 
tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia; 

 relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas; 

 produção de soldas e anodos; 

 metalurgia de metais preciosos; 

 metalurgia do pó, inclusive peças moldadas; 

 fabricação de estrutura metálicas com ou sem tratamento de superfície, 
inclusive galvanoplastia; 

 fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não ferrosos com ou sem 
tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia; 

 têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de 
superfície; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Indústria mecânica 

 fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios 
com e sem tratamento térmico e/ou de superfície; 

 Indústria de matéria elétrico, eletrônico e Comunicações 

 fabricações de pilhas, baterias e outros acumuladores 

 fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para 
telecomunicação e informática; 

 fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos; 

 Indústria de material de transporte 

 fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças 
e acessórios; 

 fabricação e montagem de aeronaves; 

 fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Indústria de madeira 
 serraria e desdobramento de madeira; 

 preservação de madeira; 

 fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada; 

 fabricação de estrutura de madeira e de móveis; 

 Indústria de papel e celulose 
 fabricação de celulose e pasta mecânica; 

 fabricação de papel e papelão; 

 fabricação de artefatos de papel, papelão cartolina, cartão e fibra prensada; 

 Indústria de borracha 
 beneficiamento de borracha natural; 

 fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos; 

 fabricação de laminados e fios de borracha; 

 fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, 
inclusive látex; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Indústria de couro e papel  
 secagem e salga de couros e peles; 

 curtimento e outras preparações de couros e peles 

 fabricação de artefatos diversos de couro e peles; 

 fabricação cola animal; 

 Indústria química 
 produção de substâncias e fabricação de produtos químicos  

 fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de 
rochas betuminosas e das madeiras; 

 fabricação de combustíveis não derivados de petróleo; 

 produção de óleos, gorduras, ceras vegetais-animais, óleos essências 
vegetais e outros produtos da destilação da madeira; 

 fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de 
borracha e látex sintético; 

 fabricação de pólvora, explosivos detonantes, munição para caça 
desporto, fósforo de segurança e artigos da madeira; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Indústria química (cont.) 
 recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e 

animais; 

 fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e 
sintético; 

 fabricação de preparos para limpeza e polimento, 
desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas; 

 fabricação de tintas, esmalte, placas, vernizes, 
impermeabilizantes, solvente e secantes; 

 fabricação de fertilizantes e agroquímicos; 

 fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários; 

 fabricação de sabões, detergentes velas; 

 fabricação de perfumarias e cosméticos; 

 produção de álcool etílico, metanol e similares; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Indústria de produtos de matéria plástica 

 fabricação de laminados plásticos; 

 fabricação de artefatos de material plásticos; 

 Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos 
de tecidos; 

beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem 
animal e sintético; 

 fabricação e acabamento de fios e tecidos; 

 tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças 
de vestuário e artigos diversos de tecidos; 

 fabricação de calçados e componentes para calçados; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Indústria de produtos alimentares e bebidas 
 

 beneficiamento, moagem, torrefação, e fabricação de produtos similares; 

 matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem 
animal; 

 fabricação de conservas; 

 preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados; 

 preparação, beneficiamento e industrialização de leite e derivados; 

 fabricação e refinação de açúcar; 

 refino e preparação de óleo e gordura vegetal; 

 produção de manteiga, cacau, gordura de origem animal para alimentação; 

 fabricação de fermentos e leveduras; 

 fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais; 

 fabricação de vinhos e vinagres; 

 fabricação de cervejas, chopes e maltes; 

 fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamentos e 
gaseificação de águas minerais; 

 fabricação de bebida alcoólicas; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Indústria de fumo 
 fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de 

beneficiamento do fumo; 

 Indústrias diversas 
 usinas de produção de concreto; 

 usina de asfalto; 

 serviços de galvanoplastia; 

 Obras civis 
 rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos; 

 barragens e diques; 

 canais para drenagem 

 retificação de curso de água; 

 aberturas de barras, embocaduras e canais; 

 transposição de bacias hidrográficas; 

 outras obras de arte; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Serviços de utilidade 
 produção de energia termoelétrica; 

 transmissão de energia elétrica; 

 estações de tratamento de água; 

 interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto 
sanitário; 

 tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos); 

 tratamento, disposição de resíduos especiais tais como: de 
agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviços de saúde, 
entre outros; 

 tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive 
aqueles provenientes de fossas; 

 dragagem e derrocamento em copos d’água; 

 recuperação de áreas contaminadas ou degradadas; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 

 

 Transporte, terminais e depósitos 

 transporte de carga perigosa; 

 transporte por dutos; 

marinas, portos e aeroportos; 

 terminais de minério petróleo e derivados e produtos 

químicos; 

depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; 
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O QUE É PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO? 

 Turismo 
 complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e 

autódromos 

 Atividades diversas 
 parcelamento do solo; 

 distrito e pólo industrial; 

 Atividades agropecuárias  
 projeto agrícola; 

 criação de animais;  

 projetos de assentamentos e de colonização 

 Uso de recursos naturais 
 silvicultura; 

 exportação econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; 

 atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre; 

 utilização do patrimônio genético natural; 

 manejo de recursos aquáticos vivos; 

 introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas; 

 uso da diversidade biológica pela biotecnologia; 22 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 As empresas instaladas que funcionam sem a 

licença estão sujeitas às sanções previstas em 

lei, tais como: advertências, multas, 

paralisação temporária ou definitiva da 

atividade.  

 Incluem-se também as punições relacionadas 

à Lei de Crimes Ambientais. 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

COMPETÊNCIA DO LICENCIAMENTO 

24 
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COMPETÊNCIA DO LICENCIAMENTO 

Atualmente a competência é dividida 

nas três esferas do poder público: 

 Federal 

 Estadual 

 Municipal 
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ÂMBITO FEDERAL 

 O Art. 4º da Resolução CONAMA no 237/97, 

determina ser de competência do IBAMA o 

licenciamento ambiental de: 

  empreendimentos e atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito nacional ou regional 

a saber:  

COMPETÊNCIA DO IBAMA 

 I - localizados ou desenvolvidos conjuntamente 
no Brasil e em país limítrofe;  

 no mar territorial;  

 na plataforma continental;  

 na zona econômica exclusiva;  

 em terras indígenas ou em  unidades de 
conservação do domínio da União;  

 II - localizados ou desenvolvidas em dois ou 
mais estados; 

COMPETÊNCIA DO IBAMA 

 III – Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os 
limites territoriais do país ou de um o mais estados; 

 

 IV- Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, 
transportar, armazenar e dispor material radioativo, em 
qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em 
qualquer de suas formas e aplicações, mediante 
parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear; 

 

 V- Bases ou empreendimentos militares, quando 
couber, observada a legislação específica.  

ÂMBITO ESTADUAL 

 a Lei federal 6.938/81 atribuiu aos ESTADOS a 

competência de licenciar as atividades 

localizadas em seus limites regionais. 

  Compete aos OEMAS o licenciamento das 

atividade e empreendimentos cuja localização ou 

impactos ambientais diretos ultrapassem mais de 

um Município. 
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LEI 6938/81 E 7804/89 

RESOLUÇAO DO CONAMA 237/97  

ÂMBITO MUNICIPAL 

 De acordo com a Resolução CONAMA 237/97, 

os órgãos estaduais podem delegar esta 

competência, em casos de atividades com 

impactos ambientais locais, aos municípios. 

 

 Compete ao órgão ambiental municipal, o 

licenciamento ambiental de empreendimentos 

e atividades de impacto ambiental local. 
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COMPETÊNCIA DO LICENCIAMENTO 

31 

FEDERAL 

ESTADUAL 

MUNICIPAL 

IBAMA 

OEMA 

OMMA 

ESFERA ÓRGÃO COMPETENTE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

OS TIPOS DE LICENÇAS AMBIENTAIS 
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LICENÇA AMBIENTAL 

 A licença ambiental é o documento, com prazo de 
validade definido, em que o órgão ambiental 
estabelece regras, condições, restrições e 
medidas de controle ambiental a serem seguidas 
pelas empresas. 

 Permite o funcionamento da atividade de forma 
compatível com os padrões de qualidade 
ambiental. 

 O controle da poluição ambiental contemplado 
nas licenças foca aspectos relativos ao ar, solo, 
águas, ruído e vibração.  
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TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL 

 A licença ambiental é concedida em etapas: 

Dependendo da atividade, o empreendedor obtém 

primeiramente a Licença Prévia, em separado da 

Licença de Instalação.  

 Para a maioria das atividades, as Licenças Prévia e 

de Instalação são concedidas em conjunto. 

 Posteriormente é obtida a Licença de Operação.  
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TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL 

 Licença Prévia – LP 

 É a primeira etapa do licenciamento,  

 o órgão licenciador avalia a localização e a concepção 

do empreendimento, atestando a sua viabilidade 

ambiental e estabelecendo os requisitos básicos para 

as próximas fases. 

 Nesta etapa, são definidos todos os aspectos 

referentes ao controle ambiental da empresa.  

 De início o órgão determina, se a área sugerida para a 

instalação da empresa é tecnicamente adequada. 
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TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL 

 Licença Prévia – LP (cont...) 

Nesta etapa podem ser requeridos estudos 

ambientais complementares, tais como EIA/RIMA e 

RCA, quando estes forem necessários.  

O órgão licenciador, com base nestes estudos, 

define as condições nas quais a atividade deverá 

se enquadrar a fim de cumprir as normas 

ambientais vigentes. 
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QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

SOLICITAÇÃO DAS LICENÇAS? 

 Para solicitação da Licença Prévia: 

 • Procuração; 

 • Memorial de Caracterização do 
Empreendimento – MCE; 

 • Certidão de uso e ocupação do solo; 

 • Planta de localização do imóvel. 

 
MCE é um formulário disponível nas agências ambientais 

ou no site da Cetesb  
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TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL 

 Licença de Instalação – LI 

 É a licença que autoriza a instalação do 

empreendimento (ou de uma determinada 

atividade) de acordo com as especificações 

constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais exigências técnicas 

necessárias.  
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DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA 

DE INSTALAÇÃO: 

 
 • Procuração; 

 • Memorial de Caracterização do Empreendimento com fluxograma 
e croqui de localização do empreendimento e anexo - Lei Estadual 
1.817/78; 

 • Plantas baixas do empreendimento; 

 • Disposição física dos equipamentos - layout; 

 • Certidão de uso do solo; 

 • Certidão do órgão responsável pelo serviço de distribuição de água 
e coleta de esgoto no Município ou a conta de água de esgoto do 
imóvel; 

 • Contrato de razão social e cópia do CNPJ – Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica; 

 • Comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP). 
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TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL 

 Licença de Operação – LO 

 É a licença que autoriza o funcionamento da 

atividade mediante o cumprimento integral das 

exigências técnicas contidas na licença de 

instalação. 
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PRINCIPAIS ASPECTOS AMBIENTAIS A SEREM 

OBSERVADOS E CONTROLADOS : 

Aspecto Ambiental Principais exigências da 

Cetesb 

Forma de controle 

Odor 

Proibição de emissão 

de substâncias 

odoríferas para a 

atmosfera. 

Instalação de 

Equipamento de 

Controle de Poluentes 

(ECP). 

Ruído 

Emissão de ruído de 

modo a atender os 

padrões estabelecidos 

na NBR 10.151 da 

ABNT – Associação 

Brasileira de Normas 

Técnicas. 

Tratamento acústico. 
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PRINCIPAIS ASPECTOS AMBIENTAIS A SEREM 

OBSERVADOS E CONTROLADOS : 

Aspecto Ambiental Principais exigências da 

Cetesb 

Forma de controle 

Vibrações 

As vibrações geradas 

deverão ser controladas 

de modo a evitar 

incômodo ao bem-estar 

público. 

Amortecimento da fonte 

de propagação. 

Resíduos 

Acondicionamento e 

armazenamento 

adequados, conforme 

normas da ABNT* e 

disposição em locais 

aprovados pela CETESB. 

Armazenamento e 

destinação** em locais 

aprovados pela CETESB. 
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PRINCIPAIS ASPECTOS AMBIENTAIS A SEREM 

OBSERVADOS E CONTROLADOS : 

47 

 ** A CETESB utiliza o CADRI – Certificado de 

Aprovação de Destinação de Resíduos 

Industrias como instrumento que aprova o 

encaminhamento de resíduos sólidos 

industriais a locais de reprocessamento, 

armazenamento, tratamento e/ou disposição 

final.  

 Sua cobrança está estabelecida no Decreto 

Estadual 47.397/02.  

PRINCIPAIS ASPECTOS AMBIENTAIS A SEREM 

OBSERVADOS E CONTROLADOS : 

Aspecto Ambiental Principais exigências da Cetesb Forma de controle 

Efluentes 

Atender os padrões 

estabelecidos pela 

Legislação Ambiental vigente 

(Decreto Estadual 8.468/76 

– artigos 18 e 19-A, e 

Resolução Conama 357/05) 

Tratamento de 

Efluentes, antes do 

descarte. 

Fumaça / 

material 

particulado 

Instalar e operar sistema de 

controle de poluição do ar 

baseado na melhor 

tecnologia prática disponível. 

Equipamentos de 

Controle de 

Poluentes ou 

mudança de 

combustível 

(utilização de 

energia limpa). 
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PRAZO PARA OBTENÇÃO DAS LICENÇAS 

 É estabelecido no Art. 14 da Res. CONAMA 237/97: 

 máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o 

requerimento até seu deferimento ou indeferimento,  

 de até 12 (doze) meses para os casos em que houver 

EIA/RIMA e/ou audiência pública. 
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PRAZO PARA OBTENÇÃO DAS LICENÇAS 

 O prazo para a manifestação da CETESB, quanto 
as Licenças Prévia e de Instalação está 
estabelecido na Lei Estadual nº 997/76 
regulamentada pelo Decreto 8468/76 e suas 
alterações, que determina 30 (trinta) dias a contar 
da data do protocolo do pedido e processo 
devidamente instruído. 

 A Licença de Operação é concedida somente após 
atendimento integral das exigências técnicas 
constantes nas Licenças Prévia e de Instalação. 
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PRAZOS DE VALIDADE DAS LICENÇAS 

 varia de atividade para atividade de acordo 

com a tipologia, a situação ambiental da área 

onde está instalada, e outros fatores. 
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Licença Mínimo Máximo 

LP O estabelecido pelo cronograma do projeto 

apresentado 

Não superior a 5 anos 

LI De acordo com o cronograma de instalação da 

atividade 

Não superior a 6 anos 

LO 4 anos 10 anos 

Prazos de validade – Federal* 

* Atualmente os prazos diferem entre os estados! 

PRAZOS DE VALIDADE DAS LICENÇAS 

 No estado de São Paulo os prazos são 

menores: 
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Licença Mínimo Máximo 

LP O estabelecido pelo cronograma do 

projeto apresentado 

Não superior a  

2 anos 

LI De acordo com o cronograma de 

instalação da atividade 

Não superior a  

3 anos 

LO * 2 anos 5 anos 

Prazos de validade em São Paulo 

* de acordo com o fator de complexidade (fator w) da atividade 

PRAZOS DE VALIDADE DAS LICENÇAS 

 Validade da LO de acordo com o fator de 

complexidade (fator w) da atividade, definido 

pela CETESB no Estado de São Paulo: 
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Prazo w Exemplos 

2 anos:  4; 4,5, e 5  Siderurgia, gusa, explosivos, químicos 

3 anos 3 e 3,5 Pneus, vidros, cimento, usinagem 

4 anos 2 e 2,5 Forjados de aço, máquinas,  

eletrodomésticos 

5 anos 1 e 1,5 Postos de combustíveis,  equipamentos 

eletrônicos 

SUSPENSÃO, CANCELAMENTO E CASSAÇÃO DA 

LICENÇA: 

 A constatação do não atendimento das exigências 
técnicas e/ou da inconsistência das informações 
prestadas pelo usuário (empresário), implica 
automaticamente no cancelamento da licença. 

 A gravidade da situação poderá levar à cassação 
da licença ou suspensão de seus efeitos de forma 
temporária ou definitiva. 

 Em casos de suspensão de efeitos a empresa 
poderá reaver sua licença, uma vez atendidas as 
exigências técnicas a critério do órgão ambiental. 
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