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RESUMO 

 

No Brasil o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente aplicado com maior regularidade, mas de forma precária. A maioria dos projetos 

propostos enfrenta diversos óbices institucionais, normativos e operacionais. O atual colapso 

do sistema de licenciamento vem trazendo prejuízos a diferentes segmentos da sociedade e ao 

meio ambiente. Alguns dos principais problemas apontados são a morosidade, o excesso de 

burocracia e a imprevisibilidade. Mesmo com essa realidade, é crescente o número de pedidos 

de licenças, sobretudo a nível estadual. Em reação às críticas, as autoridades ambientais vêm 

realizando uma série de modificações na etapa de triagem do processo de licenciamento e 

avaliação de impacto ambiental de projetos que, no Brasil, muitas vezes, encontra-se 

vinculada à etapa de escopo dos estudos ambientais. No entanto, é necessário entender até que 

ponto essas modificações são tecnicamente coerentes e quais suas implicações. O objetivo 

desta pesquisa qualitativa foi de verificar essa lacuna. Realizou-se uma análise comparativa e 

pioneira das etapas de triagem e escopo no processo de licenciamento e avaliação de impacto 

ambiental de quatro estados brasileiros altamente industrializados: Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Os dados foram coletados principalmente por meio de 

revisões da literatura e de entrevistas (abertas e semi-estruturadas). Foram selecionados quatro 

projetos reais licenciados no estado de Minas Gerais e, com base em seus dados, simulou-se 

pedidos de licenças ambientais nas outras três jurisdições estaduais, a fim de compreender 

como os projetos “fictícios” seriam triados e quais seus desdobramentos. As simulações 

revelaram importantes diferenças entre as etapas de triagem e escopo das quatro jurisdições, 

que levaram a diferentes cenários de licenciamento e AIA, com implicações relevantes em 

termos de estudos necessários, tempo e aprovação dos projetos e taxas administrativas. O 

estudo apresenta propostas para o aperfeiçoamento dessas etapas e conclui discutindo as 

implicações financeiras, técnicas e temporais de tais diferenças. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Impacto Ambiental. Licenciamento Ambiental. Significativo 

impacto. Triagem. Escopo. Brasil. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, environmental licensing and impact assessment are two of the instruments of the 

National Environmental Policy. These instruments, although vastly applied, have many 

problems, to the point that many authors claim that the system is collapsing. Most of the 

proposed projects face many institutional, regulatory and operational obstacles. The current 

collapse of the system puts into risk society and the environment. Some of the main problems 

are time-consuming procedures, excessive bureaucracy, ideological/political rather than 

technical decisions, and unpredictability. Despite this fact, there is a growing number of 

license applications, especially at the state level. In response to criticism, environmental 

authorities have been conducting a series of changes in the screening stage of the licensing 

process and environmental impact assessment of projects in Brazil often is linked to the scope 

stage of environmental studies. However, it is necessary to understand to what extent these 

changes are technically consistent and what are their implications. The purpose of this 

qualitative study was to address this problem. This study undertook a comparative analysis of 

the stages of screening and scope in permitting and environmental impact assessment in four 

highly industrialized Brazilian States: Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro and Sao 

Paulo. Data were collected primarily through literature reviews and interviews (open and 

semi-structured). Four licensed real projects in the state of Minas Gerais were selected and, 

based on their data, three simulations of requests for environmental permits in the other three 

state jurisdictions were undertaken, in order to understand how the “fictitious” projects would 

be screened, and what would be the scoping implications. The simulations revealed important 

differences among the stages of screening and scoping across the four jurisdictions that have 

led to different licensing scenarios and EIA, with important implications in terms of necessary 

studies, timing approval, and administrative fees. The study presents proposals for improving 

these steps and concludes by discussing the financial, technical, political, procedural and legal 

implications of such differences. 

 

Keywords: Environmental Impact Assessment. Environmental licensing. Significant impact. 

Screening. Scoping. Brazil.  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento econômico e o crescimento demográfico do Brasil têm requerido, cada 

vez mais, a utilização de bens naturais e causado significativas intervenções ao meio 

ambiente. Dentre os principais instrumentos utilizados no país para enfrentar tais problemas 

estão o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental - AIA. Os dois 

instrumentos tornaram-se obrigatórios através da Lei Federal 6.938/81, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente.  

 

A AIA, conhecida na literatura internacional principalmente como environmental impact 

assessment, é o processo de análise da viabilidade ambiental de um projeto, antes de sua 

implantação, que deve levar em consideração aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos. 

Surgiu a partir da lei da política nacional do meio ambiente dos Estados Unidos, em 1969, 

como um instrumento de planejamento ambiental. A partir de então, foi amplamente 

difundida pelo mundo. Hoje, pode-se afirmar que é universalmente empregada (SÁNCHEZ, 

2008). No Brasil, a AIA encontra-se atrelada ao licenciamento ambiental, processo 

administrativo necessário para a instalação ou operação de determinadas atividades. É exigida 

para subsidiar a emissão de licenças ambientais, sobretudo, de projetos causadores de 

significativos impactos (IAIA, 1999).  

 

O número de pedidos de licenças no Brasil vem crescendo, principalmente na esfera estadual. 

O sistema nacional de licenciamento, no entanto, está em crise. Nos últimos anos, inúmeras 

instituições acadêmicas, governamentais e da sociedade civil destacaram seus problemas e 

pediram reformas significativas (ABEMA, 2013; CNI, 2013; FMASE, 2013; SAE, 2009; 

MPU, 2004). O estudo realizado em 2009 pela Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE da 

Presidência da República salientou que esse instrumento tornou-se um dos temas mais 

contestáveis e menos compreendidos do país. A crise do sistema incentivou a publicação de 

uma proposta de modernização pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio 

Ambiente - ABEMA: “Como, a um só tempo, tornar o licenciamento ambiental um 

instrumento menos burocrático e mais eficiente em favor do meio ambiente e da 

sustentabilidade no País?” (ABEMA, 2013). A extensa e, por vezes, sobreposta legislação 

ambiental, ultrapassada e imprecisa; a insegurança jurídica; a demora injustificada; e a falta 

de capacidade institucional são alguns dos diversos problemas enfrentados. Há uma 



2 

 

 

expectativa da sociedade brasileira, hoje, sobre a nova administração presidencial, que irá 

assumir o cargo em 2015, para que implemente mudanças relevantes no processo de 

licenciamento. 

 

Em reação às críticas levantadas nos últimos anos, os órgãos ambientais vêm adotando uma 

série de medidas de simplificação do processo de licenciamento, como isenção de licenças, 

dispensa da avaliação de impacto ou exigência de estudos simplificados. As oportunidades e 

motivações para simplificar são muitas, já que procedimentos simplificados trazem, dentre 

outros benefícios, rapidez à análise do processo de licenciamento. Ademais, a simplificação, 

de acordo com as peculiaridades de cada empreendimento, foi incentivada no Brasil pela 

Resolução 237/97 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas isso tem 

provocado o surgimento de críticas negativas por parte de analistas, acadêmicos, procuradores 

públicos e organizações não governamentais, preocupados com a proteção do meio ambiente. 

Frequentemente vem ocorrendo, por exemplo, manifestações do Ministério Público contrárias 

à dispensa do complexo Estudo de Impacto Ambiental - EIA para determinadas tipologias de 

atividades (CNI, 2013; MPU, 2011), mesmo que tenham sido criados em alguns estados 

procedimentos simplificados para o licenciamento. Muitos empreendimentos estão tendo que 

se adequar às novas exigências impostas e absorver os prejuízos. A crise no licenciamento, 

então, somente se agrava, com dúvidas e hesitações interpretativas na aplicação da legislação 

ambiental que criam uma insegurança jurídica e nada contribuem para a finalidade maior, de 

proteger o meio ambiente. 

 

Umas das etapas do licenciamento que necessita ser aprimorada é a triagem, que é 

regulamentada no Brasil principalmente por normas federais e estaduais que relacionam, 

através de “listas de projetos”, as atividades para as quais são exigidos ou não o licenciamento 

e a avaliação de impacto, com base em critérios normalmente de porte e potencial poluidor 

e/ou degradador. Como essa etapa, no sistema de licenciamento brasileiro, muitas vezes, 

encontra-se vinculada à etapa de determinação do escopo dos estudos ambientais, pode 

também ser definido, durante a triagem de um projeto, o grau de exigência da avaliação de 

impacto. Portanto, a triagem e o escopo, no Brasil, se propõem a enquadrar o projeto em um 

dos quatro cenários: 1 - isento de licenciamento ambiental; 2 - sujeito ao licenciamento, mas 

sem avaliação de impacto (sem apresentação de estudos ambientais); 3 - sujeito ao 

licenciamento com AIA simplificada (com apresentação de estudos simplificados); ou 4 - 

sujeito ao licenciamento com AIA aprofundada (com apresentação de estudos aprofundados).  
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Os parâmetros de enquadramento (e.g. potência instalada, capacidade de produção e área de 

extração) devem ser tecnicamente sólidos, de modo que apenas os projetos com potencial de 

causar significativos impactos ambientais sejam submetidos à avaliação de impacto completa. 

Falhas no processo de triagem e escopo podem ter consequências negativas: valores de corte 

superestimados podem levar a análises desnecessárias, atrasos no projeto e aumento dos 

investimentos; e valores subestimados podem levar à aprovação de projetos sem a devida 

consideração de seus danos socioambientais.  

 

Nos últimos anos, os órgãos ambientais brasileiros vêm ajustando seus critérios e parâmetros 

de triagem para melhorar o enquadramento dos projetos, influenciando diretamente no escopo 

dos estudos ambientais. A eficácia dessas etapas é particularmente relevante para essas 

instituições, já que muitas vezes operam com baixos orçamentos e capacidade técnica 

limitada. Internacionalmente, vários estudos envolvendo os desafios da triagem e do escopo 

foram realizados, por exemplo, na Dinamarca (CHRISTENSEN E KORNOV, 2011; 

KORNOV E CHRISTENSEN, 2009; CHRISTENSEN, 2006; NIELSEN et al., 2005), na 

União Europeia (PINHO et al., 2010; WOOD et. al, 2006; SNELL E COWELL, 2006; 

WESTON, 2004), na Inglaterra (WESTON, 2011; WOOD E BECKER, 2005), na Holanda 

(KOORNNEEF et al., 2008), na Espanha (GARCÍA-MONTERO et al., 2010) e na Índia 

(RAJARAM E DAS, 2011), mas, no Brasil, nenhum estudo investigou o quão tecnicamente 

sólidos e coerentes são os critérios de triagem, e quais as implicações de suas escolhas, como 

esta pesquisa se propôs a fazer. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar comparativamente os critérios e procedimentos de 

triagem e escopo nos processos de licenciamento e avaliação de impacto ambiental dos 

estados do sudeste brasileiro, de modo a identificar oportunidades de melhoria. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar e comparar criticamente as etapas de triagem e escopo adotadas nos órgãos 

licenciadores do sudeste brasileiro; 

 Apresentar os desafios e as implicações dessas etapas nos processos de licenciamento e 

AIA dessas jurisdições; e 

 Apresentar propostas de melhoria para essas etapas que possam ser implementadas pelas 

instituições analisadas, com base em experiências vivenciadas no Brasil e no mundo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Avaliação de impacto ambiental  

 

Environmental impact assessment, também conhecida na literatura internacional como 

environmental assessment ou impact assessment, foi traduzida para o português como 

Avaliação de Impacto Ambiental - AIA. Esse instrumento de planejamento ambiental foi 

criado a partir da lei da política nacional do meio ambiente dos Estados Unidos, NEPA - 

National Environmental Policy Act, aprovada em dezembro de 1969 (IAIA, 2009). Em seu 

artigo 102, a lei exige das agências do governo federal americano a preparação de uma 

“declaração detalhada” (statement), antecedendo a tomada de decisão que possa ocasionar 

impactos sobre o ambiente humano, na qual devem conter informações como: os impactos 

ambientais da ação proposta, os efeitos ambientais adversos que não puderem ser evitados, as 

alternativas à ação proposta e os recursos com danos irreversíveis e irrecuperáveis (NEPA, 

1969). Mas as primeiras diretrizes para a elaboração e apresentação dessa declaração somente 

foram publicadas quase três anos após a publicação da NEPA, através do documento 

intitulado Environmental Impact Statement - EIS, fundamental para o surgimento do atual 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA necessário em muitos países para a aprovação de novos 

projetos que possam causar impactos ambientais significativos (SÁNCHEZ, 2008). 

 

A AIA hoje é amplamente difundida em países do mundo inteiro. Evoluiu ao longo do tempo 

conforme lições aprendidas na experiência prática, nos contextos culturais e políticos de cada 

jurisdição. São encontrados na literatura diversos significados e objetivos da AIA. Para a 

International Association For Impact Assessment - IAIA (1999), a avaliação de impacto 

ambiental é o processo de identificar, prever, avaliar e mitigar os efeitos relevantes - 

biofísicos, sociais e outros - de propostas de desenvolvimento antes que sejam tomadas 

decisões fundamentais e assumidos compromissos. Em outras palavras, a AIA é o processo de 

análise da viabilidade ambiental de certa proposta antes de sua implementação em um 

determinado contexto ou local. Esse processo deve ser aplicado “[...] a todas as propostas de 

desenvolvimento que possam potencialmente causar efeitos significativos;” (IAIA, 1999, p. 

4).  
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A avaliação de impacto ambiental passou a ser exigida em determinadas situações em grande 

número de países. Pode ser aplicada para avaliação dos impactos tanto de projetos, obras ou 

atividades; quanto de políticas, planos e programas (SÁNCHEZ, 2008). Esta última, também 

conhecida como Avaliação Ambiental Estratégica - AAE, apesar de sua grande importância, 

mas não será abordada neste trabalho. Para maior clareza, a AIA será sempre referida nesta 

pesquisa como a avaliação dos impactos de projetos, obras ou atividades (ver figura 3.1). 

 

O objetivo primário da avaliação de impacto, assim concebido pela NEPA, o de prever a 

degradação ambiental antes da tomada de decisão, continua predominando na literatura; mas, 

na prática, a AIA muitas vezes é utilizada para avaliar os impactos de ações ou eventos 

passados, por exemplo, no licenciamento ambiental de um empreendimento em operação, 

cujos danos ambientais já ocorreram. Neste caso, a AIA deixa de ter um caráter preventivo e 

passa a focar nos impactos negativos causados e na recuperação do ambiente.  

 

3.2. Licenciamento ambiental e avaliação de impacto no Brasil  

 

No Brasil, as primeiras avaliações de impacto ambiental foram desenvolvidas durante os anos 

de 1970 para grandes projetos hidrelétricos (SÁNCHEZ, 2008). Naquela década, também 

aconteceram em alguns estados brasileiros os primeiros processos de licenciamento 

ambiental. Mas esses dois importantes instrumentos só vieram a ser instituídos na legislação 

federal em 1981, através da Lei 6.938, que dispôs sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente - PNMA. Desde então, passaram a ser utilizados em conjunto. A AIA passou a ser 

exigida nos processos de licenciamento de determinados projetos, principalmente para aqueles 

com potencial de ocasionar significativos impactos, a fim de subsidiar a tomada de decisão 

sobre a emissão das licenças ambientais.  

 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental 

dependerão de prévio licenciamento ambiental (BRASIL, 1981, art. 10).   

 

A demanda de empreendimentos pelo licenciamento é crescente. Forattini et al. (2011) 

apresentam essa evolução no âmbito federal ao longo dos anos de 1988 a 2010. Nesse 

período, milhares de outras licenças também foram emitidas principalmente por órgãos 

estaduais. 
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As principais normas que regem o licenciamento brasileiro são as Resoluções CONAMA 

01/86 e 237/97. Enquanto uma exigiu o complexo Estudo de Impacto Ambiental - EIA e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para determinadas tipologias de 

atividades, a outra norma, anos mais tarde, orientou que os entes federativos definissem 

estudos ambientais simplificados (e.g. Relatório de Controle Ambiental - RCA e Relatório 

Ambiental Preliminar - RAP) em casos onde a significativa degradação ambiental não fosse 

identificada. Portanto, hoje, a avaliação dos impactos pode ser subsidiada por estudos 

simplificados ou aprofundados, a critério dos órgãos licenciadores. A figura 3.1 abaixo ilustra, 

de forma clara, os campos de aplicação da AIA e como, no Brasil, se encontra vinculada ao 

licenciamento ambiental. 

 

 

Figura 3.1 - Aplicação da AIA no licenciamento ambiental brasileiro 

Fonte: Fonseca (2012). 

 

O surgimento do licenciamento foi um grande avanço para a proteção ambiental no país. Os 

impactos negativos inerentes às diversas atividades propostas pela iniciativa privada e pelo 

poder público estão sendo prevenidos, mitigados e até mesmo compensados por meio desse 

importante instrumento. Entretanto, junto a ele, vieram as polêmicas e os desafios. Sua 

morosidade, excesso de burocracia e efetividade são hoje largamente questionados por vários 

segmentos da sociedade.  
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Critica-se tudo no processo de licenciamento: a demora injustificada, as 

exigências burocráticas excessivas, as decisões pouco fundamentadas, a 

insensatez desenvolvimentista de empreendedores, a contaminação 
ideológica do processo. (SAE, 2009, p. 7). 

 

O licenciamento hoje é constituído por complexos processos técnico-administrativos que 

alimentam um enorme mercado de serviços de consultoria. Mas a complexidade dos estudos 

ambientais, dos procedimentos e requisitos legais não se traduz necessariamente em melhorias 

ao meio ambiente.  

 

Os órgãos ambientais têm reagido a essas críticas alterando os procedimentos, normas e 

regulamentos que regem as etapas do processo de licenciamento, remetendo normalmente à 

sua simplificação, visando eliminar ou minimizar os entraves existentes. As principais etapas 

do licenciamento com AIA são apresentadas na figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 - Principais etapas do processo de licenciamento ambiental e AIA no Brasil 

Fonte: A autora. 

 

3.3. As etapas de triagem e escopo na avaliação de impacto ambiental 

 

3.3.1. Conceito e aplicação da triagem  

 

O processo de avaliação de impacto ambiental se inicia com a apresentação da proposta (de 

um projeto, plano, programa ou política) pelo proponente a uma instância decisória de certa 
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organização, seja ela uma empresa privada, um 
1
organismo financeiro, uma 

2
agência de 

desenvolvimento ou um 
3
órgão governamental (SÁNCHEZ, 2008). A proposta, descrita em 

linhas gerais pelo proponente, passa então por uma etapa de seleção, classificação, 

enquadramento ou também chamada de triagem. Essa etapa, conhecida como screening na 

literatura inglesa, trata-se de selecionar as propostas potencialmente causadoras de impactos 

significativos ao meio ambiente, aquelas para as quais é necessária a avaliação de impacto 

ambiental.  Para isso, o campo de aplicação da AIA deve ser bem definido, ou seja, devem ser 

claramente definidas as propostas sujeitas à avaliação dos impactos; pois, se não forem 

arbitrados limites para sua aplicação, a AIA será ineficaz e não alcançará seu objetivo 

primário, o de prever a degradação ambiental antes da tomada de decisão (assim concebido 

pela NEPA). Portanto, são adotados pelas organizações critérios e parâmetros de triagem que 

podem variar conforme as peculiaridades regionais e locais.  

 

3.3.2. Técnicas de triagem  

 

Existem técnicas de triagem peculiares de cada organização, conforme as especificidades 

políticas, econômicas, sociais e/ou ambientais. Como indicado pela literatura (RAJARAM e 

DAS, 2011; PINHO et al., 2010; SÁNCHEZ, 2008), as técnicas de triagem normalmente 

utilizadas, isolada ou conjuntamente, são (ver figura 3.3): 

 

a) Lista positiva; 

b) Lista negativa; 

c) Critérios de enquadramento subsidiados por parâmetros e limites de corte;  

d) Estudo preliminar ou avaliação ambiental inicial; 

e) Análise caso a caso;  

f) Localização pretendida; e 

g) Tipo de recursos ambientais potencialmente afetados. 

 

 

 

                                                
1 Podem ser citados, como exemplos de organismos financeiros, os seguintes bancos de desenvolvimento: Banco Mundial e 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (SÁNCHEZ, 2008). 
2 As agências bilaterais de fomento ao desenvolvimento, assim como as agências multilaterais ou bancos de 
desenvolvimento, tiveram importante papel na disseminação da avaliação de impacto ambiental pelo mundo (SÁNCHEZ, 
2008). 
3 Este caso é o mais geral, assim como as propostas mais comuns são as de projetos (e não de planos, programas ou políticas). 
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Figura 3.3 - Principais técnicas de triagem na AIA 

Fonte: A autora. 

 

A lista positiva, também denominada lista de inclusão, abrange os tipos de propostas com 

impactos mais elevados. Para essas propostas há a obrigatoriedade da realização de uma 

avaliação de impacto ambiental (PINHO et al., 2010). A lista negativa, ou lista de exclusão, 

alça as propostas consideradas de impactos não significativos ou aquelas para as quais são 

bem conhecidas as tecnologias e as medidas de controle ambiental, portanto, não incluídas no 

campo de aplicação da AIA (SÁNCHEZ, 2008). Os critérios de enquadramento (e.g. porte e 

potencial poluidor e/ou degradador) podem ser aplicados às listas positiva e/ou negativa, 

subsidiados por parâmetros e limites de corte (e.g. potência instalada até 10 MW, número de 

funcionários < 100, área de produção > 500 m
2
, etc.). A necessidade da AIA também pode ser 

verificada através de um processo de avaliação precoce, ou seja, de um estudo preliminar ou 

avaliação ambiental inicial da proposta (PINHO et al., 2010). Essa técnica de triagem pode 

abranger todos os tipos de projetos. Na análise caso a caso, a necessidade da avaliação de 

impacto é individualmente analisada (RAJARAM e DAS, 2011). Ela apresenta algumas 

semelhanças com a técnica anterior, mas difere-se geralmente por aparecer como um 

complemento a outro método de triagem, tais como listas de projetos e/ou critérios de corte.  

Portanto, para certos tipos de propostas, atendendo os limites estabelecidos, uma análise caso 

a caso é necessária. Outro critério de triagem é a localização (SÁNCHEZ, 2008). Pode-se 

restringir a implantação de determinados empreendimentos em áreas ambientalmente 

sensíveis, por exemplo. Para projetos que afetem ambientes específicos que se queira 

proteger, o tipo de recursos ambientais potencialmente afetados deve ser levado em 

consideração na triagem.  
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Como observado, existem diferentes técnicas de triagem, de caráter objetivo ou subjetivo, que 

podem ser aplicadas individualmente ou combinadas umas com as outras. De acordo com 

Pinho et al. (2010), metodologias de triagem com base em listas positiva e negativa e/ou 

critérios de corte conduzem a uma abordagem mais objetiva e padronizada. Esse método traz 

harmonia e facilita a implementação de regulamentos regionais ou locais, o que favorece a 

proteção ambiental a um nível adequado a todas as jurisdições e também inibe discrepâncias 

nos processos de AIA. Por outro lado, a padronização pode não levar em consideração as 

particularidades, que exigem critérios e procedimentos diferenciados de triagem. O estudo 

preliminar ou avaliação ambiental inicial realizado, por exemplo, no Canadá e nos Estados 

Unidos (PINHO et al., 2010) e no estado de São Paulo, pode levar a uma abordagem mais 

subjetiva e individualizada, e requer maior disponibilidade de tempo das partes envolvidas. Já 

a análise caso a caso é um método mais discricionário e muitas vezes combinado com as listas 

de projetos. Também demanda maior tempo para ser aplicado.  

 

A adoção de diferentes técnicas de triagem, muitas vezes combinadas, resulta em uma maior 

efetividade do processo de avaliação de impacto ambiental.  Ajusta-se o “tamanho da solução 

para o tamanho do problema”, com aplicação correta de recursos e tempo. Propostas mais 

complexas, causadoras de impactos ambientais significativos, devem despender maior energia 

das partes interessadas do que aquelas menos complexas, de impactos não significativos. 

 

Todas essas técnicas refletem os diferentes níveis de responsabilidade de julgamento no 

processo de tomada de decisão. A triagem implicitamente indica o nível adequado de 

avaliação do meio ambiente requerido por um projeto (PINHO et al., 2010). 

 

3.3.3. Conceito e aplicação do escopo  

 

A determinação do escopo dos estudos ambientais, ou apenas escopo, é uma das etapas do 

processo de avaliação de impacto ambiental, empregada posteriormente à triagem das 

propostas ou vinculado a ela. Essas duas etapas são cruciais no processo de AIA, mas ainda 

pouco estudadas (PINHO et al., 2010; SNELL e COWELL, 2006). 

 

O escopo, conhecido na literatura inglesa como scoping, trata de definir a abrangência e a 

profundidade dos estudos ambientais (SÁNCHEZ, 2008). Em outras palavras, uma vez 

definida, através do processo de triagem, a necessidade da AIA para determinada proposta, é 
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necessário avaliar o grau de exigência dessa avaliação em função da significância dos 

impactos. Mas a prática do escopo fica muito aquém de seus conceitos ideais. Snell e Cowell 

(2006) argumentam que os déficits de sua implementação refletem dilemas entre duas razões 

fundamentais - precaução ambiental e eficiência na tomada de decisão - e entre concepções 

técnicas e participativas no processo de tomada de decisão. Como garantir no processo de 

determinação do escopo que as atitudes de precaução e a participação pública não 

prejudiquem a eficiência na tomada de decisão e restrinjam indevidamente o 

desenvolvimento?  

 

Usualmente a etapa de escopo é concluída com a preparação de um documento que estabelece 

as diretrizes dos estudos a serem executados, conhecido como termo de referência ou 

instrução técnica (SÁNCHEZ, 2008). É necessário que esse documento seja calcado naquilo 

que realmente é relevante para a tomada de decisão. A definição inadequada do escopo pode 

ocasionar gastos excessivos avaliando-se com profundidade impactos não significativos e 

tornando volumosos os estudos ambientais (WOOD et al., 2006). 

 

As etapas de triagem e escopo, quando vinculadas, visam enquadrar a proposta em uma das 

seguintes categorias: “(a) são necessários estudos aprofundados; (b) não são necessários 

estudos aprofundados; (c) há dúvidas sobre o potencial de causar impactos significativos ou 

sobre as medidas de controle.” (SÁNCHEZ, 2008, p. 98). Discrepâncias nas tomadas de 

decisão normalmente são observadas nas propostas enquadradas nessa última categoria, na 

qual não é clara a significância dos impactos. Exigir um estudo aprofundado (e.g. 

Environmental Impact Statement - EIS ou Estudo de Impacto Ambiental - EIA) para toda 

nova proposta pode banalizar o processo de AIA, assim como prejudicar a disponibilidade de 

tempo e recursos tanto do proponente quanto da instância decisória. Mas deixar de exigi-lo 

para propostas causadoras de significativos impactos, indubitavelmente pode provocar danos 

ao meio ambiente e à população afetada.  

 

3.3.4. A importância do termo impacto significativo  

 

Segundo Weston (2011), a triagem é o primeiro ponto formal na maioria dos sistemas de 

AIA, quando um projeto é examinado pela autoridade competente para avaliar a provável 

significância de seus impactos ambientais. A triagem é, de alguma forma, uma expansão do 

conceito de determinação do significativo impacto e, portanto, envolve um implícito 
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julgamento sobre as possíveis consequências ambientais de projetos (PINHO et al., 2010). A 

interpretação e avaliação desse conceito também exerce uma grande influência sobre o escopo 

ou delimitação dos estudos ambientais. 

 

A tomada de decisão pela realização de uma avaliação de impacto ambiental e seu grau de 

exigência, portanto, depende da significância dos impactos. Propostas causadoras de 

significativos impactos ambientais devem ser tratadas diferentemente daquelas de impactos 

não significativos. Tomando como exemplos projetos de uma padaria e uma usina 

eletronuclear (SÁNCHEZ, 2008), claramente observa-se que eles não têm o mesmo potencial 

de causar impactos. Certamente não há necessidade de elaborar um estudo aprofundado antes 

da abertura de toda nova padaria, assim como há pouca ou nenhuma dúvida em incluir a usina 

eletronuclear dentro do campo de aplicação da AIA. Mas, entre as duas propostas, há uma 

lacuna imensa de atividades, para as quais não se sabe avaliar ao certo a importância de seus 

impactos.  

 

O problema acima exposto pode ser entendido pela figura 3.4 a seguir, que representa a 

relação da significância dos impactos com a necessidade de uma avaliação de impacto 

ambiental. A AIA pode ser desnecessária para projetos de impactos ambientais 

insignificantes, mas deve ser aplicada a projetos causadores de impactos significativos, para 

os quais são necessários estudos aprofundados. Para projetos intermediários pode ser exigida 

uma AIA subsidiada por estudos simplificados. 

 

 

Figura 3.4 - Avaliação de impacto ambiental segundo a significância do potencial impacto 

Fonte: Modificado de SILVA et al. (2013) 

 

No processo de AIA é essencial que o termo “impacto significativo” seja definido para se 

ajustar o grau de exigência com a proteção ambiental que se queira. Mas a definição 

operacional dada a esse termo depende de diversos fatores, dentre os quais: 
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[...] a própria definição que se dá ao termo (e ao instrumento) avaliação de 

impacto ambiental, as funções e os objetivos que se atribuem ao estudo de 

impacto ambiental e a abertura para que sejam realizados estudos ambientais 
de diferentes graus de profundidade, segundo o potencial de impacto da 

proposta em análise. (SÁNCHEZ, 2008, p. 110). 

 

Para determinadas propostas, é difícil definir o “impacto significativo”, já que o termo é 

carregado de subjetividade e a importância atribuída ao impacto pode variar de uma pessoa 

para a outra, conforme sua percepção. Sua imprecisão dificulta a triagem e escopo das 

propostas, ou seja, a tomada de decisão quanto à necessidade da AIA (necessidade de estudos 

ambientais) e seu nível de detalhamento (estudos simplificados ou aprofundados). Uma 

proposta enquadrada incorretamente pode deixar de apresentar um estudo compatível com a 

significância de seus impactos ambientais. Isso pode comprometer a eficiência de todo o 

processo de AIA e a proteção do meio ambiente. Por outro lado, a exigência desnecessária de 

um estudo aprofundado também pode ocasionar prejuízos ao processo, na medida em que são 

despendidos mais tempo e recursos. 

 

Sánchez (2008) fundamenta o potencial que tem determinada obra ou ação humana de causar 

alterações ambientais, na relação teórica “solicitações impostas x vulnerabilidade do meio”, 

ou seja, a avaliação do projeto sobre a dimensão territorial, que pode facilitar a definição da 

significância dos impactos, da necessidade da AIA e de seu grau de exigência. No entanto, a 

dificuldade se aplica à transformação dessa relação em critérios práticos a serem utilizados na 

triagem e escopo das propostas. 

 

3.3.5. A triagem e o escopo no Brasil 

 

O processo de AIA no Brasil é vinculado ao licenciamento ambiental. A triagem de projetos é 

corriqueiramente realizada pelos órgãos ambientais licenciadores. No âmbito do 

licenciamento, pode-se dizer que a triagem é a etapa de classificação (ou enquadramento) de 

um empreendimento ou atividade, com o objetivo de verificar a necessidade de obtenção da 

licença, com ou sem avaliação de impacto ambiental. Em casos de vinculação da triagem com 

a etapa de determinação do escopo dos estudos ambientais, também é indicado o grau de 

exigência da AIA.  

 

Um marco da triagem desenvolvida no Brasil é a Resolução CONAMA 01/86. Em seu artigo 

2° foi apresentada uma lista positiva de atividades, modificadoras do meio ambiente, sujeitas 
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ao licenciamento. O escopo preliminar também foi definido com a exigência da apresentação 

dos estudos ambientais EIA/RIMA para essas atividades, quais sejam:  

 

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 

II - Ferrovias; 

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei 

nº 32, de 18.11.66; 

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 
esgotos sanitários; 

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 
barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de 

irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, 

retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição 

de bacias, diques;  
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 

Mineração; 
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos;  

XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 
primária, acima de 10MW; 

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo 

de recursos hídricos); 
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 

hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos 
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;  

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de 

relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e 

estaduais competentes; 
XVI - Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos 

similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia.  

XVII - Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha. ou 
menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos 

percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas 

áreas de proteção ambiental.  
XVIII - nos casos de empreendimento potencialmente lesivos ao Patrimônio 

Espeleológico Nacional. (CONAMA, 1986, art. 2°). 

 

Nota-se que algumas atividades, listadas no artigo 2° da Resolução 01/86, são acompanhadas 

de critério de corte, segundo o porte do empreendimento. Um exemplo encontra-se no inciso 

XI, “usina de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária”, cujo 

critério de corte é “acima de 10MW”. A lista positiva dessa resolução foi utilizada como 

referência para que os órgãos licenciadores (das esferas federal, estadual e municipal) 

formulassem seus próprios procedimentos, leis e regulamentos de triagem. Nesses órgãos é 
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comum verificar a exigência do licenciamento e dos estudos EIA/RIMA para outros tipos de 

atividades, não constantes daquele rol do artigo 2°, desde que caracterizado o “significativo 

impacto”. Mas também é observada, na prática, a não exigência do licenciamento e de estudos 

aprofundados a todas as atividades ali listadas.  

 

Mesmo com a exigência de estudos aprofundados pela Resolução CONAMA 01/86, o termo 

“impacto significativo” ainda não tinha sido inserido na legislação brasileira. Esse conceito 

ficou subtendido, quase dois anos mais tarde, na Constituição da República de 1988, que 

impôs ao poder público a obrigação de “[...] exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental [...]” (BRASIL, 1988, art. 225, IV). 

 

Publicada onze anos mais tarde, também como um dos principais regulamentos da triagem, a 

Resolução CONAMA 237/97, em seu anexo I, apresentou uma lista positiva de atividades 

sujeitas ao licenciamento ambiental, algumas delas não previstas na Resolução 01/86 e vice-

versa. No âmbito da etapa de escopo, definiu que o EIA/RIMA deve ser exigido aos 

empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa 

degradação do meio ambiente. Em seus artigos 2° e 3°, repassou aos órgãos licenciadores a 

responsabilidade de decidir pelos projetos não enquadrados nessa definição e os tipos de 

estudos ambientais a serem exigidos. Permitiu ainda, em seu artigo 12°, que as instituições 

definissem procedimentos específicos e mesmo simplificados para o licenciamento, de acordo 

com as peculiaridades dos projetos.  

 

As duas listas positivas, das Resoluções 01/86 e 237/97, conduziram a uma padronização 

inicial da triagem e escopo no Brasil. Mas, atualmente, diferentes cenários podem ser 

encontrados nos órgãos licenciadores.  

 

3.3.6. Principais dificuldades e críticas da triagem e escopo no Brasil e 

internacionalmente 

 

Diversos autores têm apontado problemas nas etapas de triagem e escopo e estudado os meios 

de aperfeiçoá-las. No Brasil, vários estudos, como ABEMA (2013), CNI (2013), FMASE 

(2013), SÁNCHEZ (2008) e MPU (2004), indicam entraves no processo de licenciamento 

ambiental, muitos deles reflexos das dificuldades existentes nessas etapas, quais sejam: 
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 Ineficiência dos critérios, parâmetros e limites de corte utilizados pelas jurisdições para 

seleção de todos os projetos com efeitos significativos sobre o meio ambiente; 

 Dificuldade e subjetividade na determinação da significância dos potenciais impactos a 

serem ocasionados pelos projetos; 

 Dificuldade na definição para alguns projetos do grau de exigência da AIA (simplificada 

ou aprofundada); 

 Interpretações equivocadas quanto ao caráter da lista de projetos sujeitos à realização do 

EIA/RIMA; 

 Triagem inadequada de projetos com exigência de estudos ambientais não apropriados ao 

caso concreto, aumentando o custo e o tempo do processo; 

 Ausência de critérios e parâmetros de corte que englobem aspectos locacionais; 

 Termos de referência genéricos que não levam em consideração peculiaridades de cada 

atividade; 

 Licenciamento cartorial, sem levar em consideração impactos cumulativos e sinérgicos, 

portanto, dificultando a determinação da significância dos potenciais impactos de projetos; 

 Desconsideração da vocação ou do potencial econômico do estado ou da região; 

 Metodologia e parâmetros de triagem não homogêneos a todos os entes federativos, 

prejudiciais à atração de investimentos; 

 Ausência de padronização de critérios definidores de porte e potencial poluidor no país; 

 Inexistência de uma orientação nacional para a triagem de projetos e definição das 

tipologias de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental; 

 Desconsideração de especificidades setoriais e heterogeneidade de projetos, não havendo 

aplicação de procedimentos diferenciados e simplificados, por exemplo, às micro e 

pequenas empresas;  

 Falta de clareza e padronização de normas e conceitos, como “significativo impacto 

ambiental”;  

 Insegurança jurídica; 

 Precária estrutura dos órgãos ambientais; 

 Desatualização tecnológica do licenciamento, com precariedade na informatização e 

disponibilização de dados; 

 Inexistência de bancos de dados integrados entre os entes federativos; 

 Inexistência de balcões únicos, com integração dos atos autorizativos ao longo do 

processo de licenciamento, como a Outorga do Direito de Uso da água; 
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 Necessidade do licenciamento ambiental ser apoiado e subsidiado por outros instrumentos 

de planejamento de políticas ambientais como a Avaliação Ambiental Estratégica - AAE e 

a Avaliação Ambiental Integrada - AAI, bem como por outros instrumentos de gestão, 

como o Zoneamento Econômico Ecológico - ZEE, os Planos de Manejo de Unidades de 

Conservação - UCs, Planos de Bacia, Outorga de Recursos Hídricos, Planos de Resíduos 

Sólidos, etc. 

 Inutilização de instrumentos de planejamento territorial em uma escala que gere 

informações confiáveis; e 

 Intervenções contrárias do Ministério Público ou liminares judiciais em relação aos 

processos de licenciamento dispensados da apresentação de EIA/RIMA, mesmo que os 

projetos sejam comprovadamente de baixo impacto. 

 

Estudos internacionais, realizados nas últimas duas décadas, na Dinamarca, União Europeia, 

Inglaterra, Holanda, Espanha e Índia (CHRISTENSEN e KORNOV, 2011; WESTON, 2011; 

RAJARAM e DAS, 2011; PINHO et al., 2010; GARCÍA-MONTERO et al., 2010; KORNOV 

e CHRISTENSEN, 2009; KOORNNEEF et al., 2008; LAWRENCE, 2007; CHRISTENSEN, 

2006; SNELL e COWELL, 2006; WOOD et al., 2006; NIELSEN et al., 2005; WOOD e 

BECKER, 2005; WESTON, 2004) têm demonstrado problemas similares nas etapas de 

triagem e de escopo, e apontados diversos outros. 

 

Lawrence (2007) apontou que a determinação da significância dos potenciais impactos de 

projetos é frequentemente definida sem levar em consideração os impactos positivos. Isso se 

torna um desafio para a correta triagem de projetos. A avaliação dos impactos positivos é 

interessante na medida em que os efeitos adversos podem ser minimizados e, 

consequentemente, os projetos tendem a ter uma maior aceitação pública. 

 

Christensen e Kørnøv (2011) relataram problemas como o poder discricionário das 

autoridades sobre a decisão de triagem; a influência de algumas questões no processo de 

triagem, como afinidade pessoal, experiência profissional, ideologia, limitação de tempo e 

disponibilidade de recursos; as decisões de triagem politicamente controvérsias; e o número 

crescente de critérios de triagem.  

 

No trabalho de Weston (2011) foi indicada grande variedade de critérios de triagem entre os 

países da União Européia; a subjetividade da determinação da significância dos impactos de 



19 

 

 

projetos para avaliar a necessidade da AIA e, portanto, regras “duras ilegais” poderiam ser 

utilizadas nessa determinação; o desafio legal do poder público por indivíduos lesados pelas 

decisões de triagem; a ausência de evidências na maioria dos processos na Inglaterra que 

mostrem que eles foram triados; a aprovação de processos na Inglaterra sem passar pelo 

processo de triagem; a solicitação de estudos inadequados; a não exigência da AIA, mas 

evidências nos processos de solicitação de estudos específicos para mitigar impactos 

significativos; a má aplicação dos critérios de triagem, demonstrando que a cultura da 

“resistência” ou “repúdio” à AIA permanece forte na Inglaterra; e a insuficiência das teorias 

sobre AIA para avaliar sua eficácia no contexto de determinados regimes regulamentares.  

 

O estudo de Rajaram e Das (2011) aponta a falta de melhorias dos sistemas de AIA das 

nações em desenvolvimento; o desenfreado “fracionamento” dos projetos pelos proponentes 

para contornar o processo de AIA na Índia; a diferença entre o número de projetos listados na 

Diretiva sobre AIA da União Européia e dos regulamentos da Índia, ilustrando a extensa 

exclusão de projetos no processo de AIA indiano; os danos ambientais provocados por 

indústrias de pequena escala que foram implantadas sem AIA; a necessidade de se calcular os 

impactos cumulativos através de dados de múltiplas atividades; a necessidade de critérios de 

triagem claros e transparentes; e a importância da incorporação do conhecimento ecológico 

dos povos locais no processo de AIA.  

 

Snell e Cowell (2006) verificaram que no Reino Unido os profissionais racionalizam o escopo 

dos estudos ambientais para garantir eficiência na tomada de decisão e justificam a exclusão 

da participação pública em razão da prematuridade, atrasos e conflitos. Informam ainda que a 

definição do escopo não está funcionando tão bem quanto poderia, em relação ao princípio da 

precaução e auxílio na eficiência da AIA. 
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4. ÓRGÃOS LICENCIADORES ANALISADOS 

 

4.1. Estado de Minas Gerais 

 

No estado de Minas Gerais, atualmente as nove SUPRAMs - Superintendências Regionais de 

Regularização Ambiental, juntamente com seus cinquenta e quatro Núcleos Regionais de 

Regularização Ambiental, são os órgãos executivos responsáveis pela regularização ambiental 

de atividades e empreendimentos, subordinados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a saber (ver tabela 4.1 e figura 4.1): 

 

Tabela 4.1 - Órgãos licenciadores de Minas Gerais  

Superintendência Regional de 

Regularização Ambiental 

Sede / 

município 

Número de 

municípios de 

jurisdição 

Núcleos Regionais de Regularização 

Ambiental, vinculados às SUPRAMs 

SUPRAM Central Metropolitana 
Belo 

Horizonte 
81 

Belo Horizonte, Curvelo, Sete Lagoas e 
Conselheiro Lafaiete. 

SUPRAM Alto São Francisco Divinópolis 66 Arcos, Pará de Minas, Oliveira e Pompéu. 

SUPRAM Jequitinhonha Diamantina 62 
Capelinha, Itamarandiba, Medina, Jequitinhonha 

e Serro. 

SUPRAM Norte de Minas 
Montes 
Claros 

83 
Januária, Bocaiúva, Montes Claros, Janaúba, 
Pirapora, São Francisco, Salinas, São Romão e 
Jaíba. 

SUPRAM Leste de Minas 
Governador 
Valadares 

147 
Conselheiro Pena, João Monlevade, Timóteo, 
Caratinga, Guanhães, Teófilo Otoni, Nanuque e 
Governador Valadares. 

SUPRAM Noroeste de Minas Unaí 20 Arinos, João Pinheiro, Paracatu e Unaí. 

SUPRAM Sul de Minas Varginha 171 
Passos, Pouso Alegre, Poços de Calda, Lavras, 
Caxambu e São João Del Rei. 

SUPRAM Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba 

Uberlândia 67 
Araxá, Patrocínio, Patos de Minas, Frutal, 
Uberaba, Iturama, Ituiutaba e Uberlândia. 

SUPRAM Zona da Mata Ubá 156 
Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Carangola, 
Viçosa e Barbacena. 

Fonte: Adaptado de SEMAD (2014). 

 



21 

 

 

 

Figura 4.1 - Distribuição regional das SUPRAMs no estado de Minas Gerais 

Fonte: Modificado de SEMAD (2014). 

 

A descentralização do processo de regularização ambiental, em Minas Gerais, iniciou-se 

no ano de 2003, com a criação das unidades regionais colegiadas através da Lei Delegada 

105/03. Esses órgãos foram então, inicialmente, denominados NARCs - Núcleos de Apoio 

Regional Colegiado do COPAM, vinculados à Superintendência de Política Ambiental da 

SEMAD. Os territórios operacionais, de jurisdição desses núcleos, foram estrategicamente 

definidos com base nas áreas das principais bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais. 

Os núcleos permaneceram operantes até a criação, em 2006, das SUPRAMs -

Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, assim 

denominadas, com a publicação da Lei Estadual 15.972/06. Em 2011, através da Lei Delegada 

180/11, receberam a atual denominação “Superintendências Regionais de Regularização 

Ambiental” e foram criados os “Núcleos Regionais de Regularização Ambiental”. As 

SUPRAMs e os Núcleos Regionais assumiram as atribuições de regularização ambiental que, 

anteriormente, eram de competência da FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente, do 

IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e do IEF - Instituto Estadual de Florestas, 

quais sejam: o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades, a outorga do uso da 

água e a autorização para intervenção e/ou supressão de vegetação. Não houve a extinção 
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desses órgãos, mas, hoje, nos processos de regularização ambiental, apenas apoiam 

tecnicamente (SEMAD, 2014).  

 

Assim, em Minas Gerais, o termo “regularização ambiental” atualmente é utilizado para 

referir-se a um processo administrativo de “Autorização Ambiental de Funcionamento - 

AAF” ou de “Licenciamento Ambiental”, vinculado ou não a outros instrumentos 

autorizativos, como a outorga e a autorização para supressão de vegetação, que podem ser 

analisados e concedidos conjuntamente. Nos outros estados (Espírito Santo, Rio de Janeiro e 

São Paulo) esse termo não é utilizado, o processo é chamado apenas de “licenciamento 

ambiental” e, muitas vezes, encontra-se desvinculado de outros instrumentos. 

 

4.2. Estado do Espírito Santo 

 

O licenciamento estadual de projetos propostos no estado do Espírito Santo é realizado pela 

Gerência de Controle Ambiental - GCA do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA. O IEMA, criado em 2002 pela Lei Complementar 248, é uma entidade 

autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

SEAMA, anteriormente denominada Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente 

pela Lei 4.126/88. O IEMA está localizado na cidade de Cariacica e não possui escritórios 

regionais que realizem atividades de licenciamento ambiental, como nos outros estados 

analisados. A GCA possui quatro coordenações, sendo elas (IEMA, 2013): 

 

 Coordenação de Documentação e Apoio Técnico; 

 Coordenação de Licenciamento; 

 Coordenação de Licenciamento de Mineração; e 

 Coordenação de Avaliação de Impactos Ambientais.  

 

Os processos de licenciamento são encaminhados, para análise de cada coordenação, 

conforme os tipos, portes e potenciais poluidores e/ou degradadores das atividades.  
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4.3. Estado do Rio de Janeiro 

 

O INEA - Instituto Estadual do Ambiente e suas nove Superintendências Regionais são os 

órgãos executivos responsáveis no Rio de Janeiro pelo licenciamento ambiental de projetos de 

competência estadual. O Instituto, criado em 2007 pela Lei Estadual 5.101, é vinculado à 

Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, e tem como função “executar as políticas estaduais 

do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes 

Executivo e Legislativo [...].” (RIO DE JANEIRO, 2007). Em 2009, quando foi instalado pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Decreto Estadual 41.628, o INEA implicou 

na extinção da FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, da SERLA - 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, e do IEF - Instituto Estadual de Florestas, cujas 

competências e atribuições lhe foram transferidas. As ações desses três órgãos foram 

unificadas e intensificadas com a atuação descentralizada do INEA através das nove 

superintendências regionais, a saber: 
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Tabela 4.2 - Órgãos licenciadores do Rio de Janeiro  

Órgãos licenciadores Sede / município 

Número de 

municípios de 

jurisdição 

Municípios de jurisdição 

INEA (sede) Rio de Janeiro - - 

SUPBIG - 
Superintendência 

Regional Baía da Ilha 
Grande 

Angra dos Reis 3 Angra dos Reis, Paraty e, (parcialmente), Mangaratiba. 

SUPMEP - 
Superintendência 
Regional Médio 
Paraíba do Sul 

Volta Redonda 19 

Itatiaia, Resende, Porto Real, Quatis, Barra Mansa, 
Volta Redonda, Pinheiral, Valença, Rio das Flores, 
Comendador Levy Gasparian e, (parcialmente), Rio 
Claro, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Miguel Pereira, 

Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios e Mendes 

SUPSEP - 
Superintendência 

Regional Baía de 
Sepetiba 

Itaguaí 15 

Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Queimados, 
Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Paracambi e, 
(parcialmente), Miguel Pereira, Vassouras, Barra do 
Piraí, Mendes, Nova Iguaçu, Piraí, Rio Claro e Rio de 
Janeiro. 

SUPPIB - 
Superintendência 

Regional Piabanha 
Petrópolis 9 

Areal, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, 
Carmo, Sapucaia, e, (parcialmente), Petrópolis, Paraíba 
do Sul, Três Rios e Paty do Alferes. 

SUPBG - 
Superintendência 
Regional Baía de 

Guanabara 

Niterói 16 

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Guapimirim, 
Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São 
João de Meriti, Nilópolis e, (parcialmente) Maricá, Rio 
Bonito, Cachoeiras de Macacu, Nova Iguaçu e Rio de 

Janeiro. 

SUPLAJ - 
Superintendência 

Regional Lagos de 
São João 

Araruama 13 

Silva Jardim, Araruama, Cabo Frio, Búzios, 
Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, 
Arraial do Cabo, e, (parcialmente) Rio Bonito, 
Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Maricá e 
Rio das Ostras. 

SUPRID - 
Superintendência 

Regional de Dois Rios 
Nova Friburgo 10 

Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, 

Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, 
Trajano de Moraes, Sumidouro, e, (parcialmente) Nova 
Friburgo. 

SUPMA - 
Superintendência 

Regional Macaé e das 
Ostras 

Macaé 6 
Macaé e, (parcialmente), Rio das Ostras, Nova 
Friburgo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu e 
Carapebus. 

SUPBAP - 
Superintendência 

Regional Baixo 
Paraíba do Sul 

Campos dos 

Goytacazes 
21 

Cardoso Moreira, Campos dos Goytacazes, São 
Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Quissamã, 
Carapebus, Conceição de Macabu, Varre-Sai, 
Natividade, Porciúncula, Itaperuna, Laje do Muriaé, 
Miracema, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Itaocara, 
São José de Ubá, Cambuci, São Fidélis, Bom Jesus do 
Itabapoana e Italva. 

Fonte: Adaptado de INEA (2013). 

 

Na sede do INEA, a DILAM é a diretoria responsável pelo licenciamento ambiental, sendo 

composta pelos seguintes departamentos: 

 

 CEAM: Coordenadoria de Estudos Ambientais. 

 CLIAM: Coordenadoria de Licenciamento Ambiental. 

 GELAV: Gerência de Licenciamento de Agrotóxicos e Vetores. 
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 GELAF: Gerência de Licenciamento Agropecuário e Florestal. 

 GELIN: Gerência de Licenciamento de Atividades Industriais. 

 GELANI: Gerência de Licenciamento de Atividades Não Industriais. 

 GELIRH: Gerência de Licenciamento de Recursos Hídricos. 

 GELSAR: Gerência de Licenciamento de Saneamento e Resíduos. 

 GELRAM: Gerência de Licenciamento de Risco Ambiental Tecnológico. 

 

Os processos são encaminhados para esses departamentos segundo a tipologia de atividades e 

seu grau de complexidade. Os projetos com potencial de ocasionar significativo impacto 

ambiental (subsidiados pelo EIA/RIMA) são analisados na CEAM. Para as superintendências 

do INEA são encaminhados os processos de empreendimentos de baixo impacto ambiental. 

 
4.4. Estado de São Paulo 

 

Em São Paulo, o licenciamento estadual de empreendimentos é realizado pela CETESB 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e suas cinquenta e seis agências ambientais 

distribuídas pela região metropolitana e pelo interior do estado, quais sejam: 
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Tabela 4.3 - Órgãos licenciadores de São Paulo 

ABC I Agência Ambiental de Limeira 

ABC II Agência Ambiental de Lins 

Agência Ambiental de Americana Agência Ambiental de Marília 

Agência Ambiental de Andradina Agência Ambiental de Mogi das Cruzes 

Agência Ambiental de Aparecida Agência Ambiental de Mogi Guaçu 

Agência Ambiental de Araçatuba Agência Ambiental de Osasco 

Agência Ambiental de Araraquara Agência Ambiental de Paulínia 

Agência Ambiental de Assis Agência Ambiental de Pinheiros 

Agência Ambiental de Atibaia Agência Ambiental de Piracicaba 

Agência Ambiental de Avaré Agência Ambiental de Pirassununga 

Agência Ambiental de Barretos Agência Ambiental de Presidente Prudente 

Agência Ambiental de Bauru Agência Ambiental de Registro 

Agência Ambiental de Botucatu Agência Ambiental de Ribeirão Preto 

Agência Ambiental de Campinas Agência Ambiental de Santana 

Agência Ambiental de Campos do Jordão Agência Ambiental de Santo Amaro 

Agência Ambiental de Capão Bonito Agência Ambiental de Santos 

Agência Ambiental de Cubatão Agência Ambiental de São Carlos 

Agência Ambiental de Dracena Agência Ambiental de São João da Boa Vista 

Agência Ambiental de Embu Agência Ambiental de São José do Rio Pardo 

Agência Ambiental de Franca Agência Ambiental de São José do Rio Preto 

Agência Ambiental de Guarulhos Agência Ambiental de São José dos Campos 

Agência Ambiental de Iguape Agência Ambiental de São Sebastião 

Agência Ambiental de Itapetininga Agência Ambiental de Sorocaba 

Agência Ambiental de Itu Agência Ambiental de Taubaté 

Agência Ambiental de Ituverava Agência Ambiental de Teodoro Sampaio 

Agência Ambiental de Jaboticabal Agência Ambiental de Ubatuba 

Agência Ambiental de Jales Agência Ambiental de Votuporanga 

Agência Ambiental de Jundiaí Agência Ambiental de Tatuapé 

Fonte: Adaptado de CETESB (2014b). 

 

A CETESB, criada em 1968 pelo Decreto Estadual 50.079, com a denominação inicial de 

Centro Tecnológico de Saneamento Básico, hoje é chamada de Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo a partir da Lei 13.542/09 (CETESB, 2014a). Os processos de 

licenciamento de projetos são analisados por essa companhia ou uma de suas agências, 

conforme o tipo e a significância dos impactos. 
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5. METODOLOGIA 

 

A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa (GOLDENBERG, 2004), exploratória (GIL, 

2002) e indutiva de investigação (LAKATOS e MARCONI, 1991). Os seguintes 

procedimentos foram utilizados para coletar dados: (i) pesquisa bibliográfica e documental; 

(ii) estudos de caso / simulações de triagem; e (iii) entrevistas abertas e semi-estruturadas, 

realizadas com funcionários (representantes-chave) dos órgãos licenciadores do sudeste 

brasileiro; como detalhados a seguir. 

 

5.1. Pesquisa bibliográfica e documental  

 

A pesquisa bibliográfica ou revisão da literatura acadêmica abordou o processo de 

licenciamento e avaliação de impacto ambiental (com ênfase nas etapas de triagem e escopo) 

que é realizado no Brasil e em outros países. Livros, teses, dissertações e artigos de periódicos 

científicos foram consultados, em bibliotecas e internet, no Portal de Periódicos da CAPES - 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e em websites de programas 

de pós-graduação de instituições de ensino superior.  

 

A revisão da literatura “cinzenta” (LAUFER, 2007), ou pesquisa documental, representou a 

análise do conteúdo de leis, regulamentos, procedimentos, licenças e pareceres dos órgãos 

licenciadores estaduais do sudeste brasileiro. Foram pesquisados os websites das quatro 

jurisdições, quais sejam: SUPRAMs / SEMAD (Minas Gerais), IEMA (Espírito Santo), INEA 

(Rio de Janeiro) e CETESB (São Paulo). No ES, RJ e SP, o acesso a alguns documentos (não 

disponibilizados nos websites) somente foi possível devido às entrevistas realizadas. Em MG 

também foram analisados os arquivos e processos físicos e digitais de quatro atividades 

selecionadas como estudos de caso (ver seção 5.2 a seguir), cujas informações e dados foram 

utilizados para simular a entrada de “novos projetos” nos outros três estados. A análise dos 

documentos mineiros foi de extrema importância, considerando que usualmente nesses 

estados são utilizados diferentes parâmetros de triagem. O acesso a esses documentos foi 

devidamente autorizado, conforme autorização concedida por uma das SUPRAMs (apêndice 

A). A finalidade da pesquisa documental foi de entender, de forma geral, as normas e 

procedimentos de triagem adotados nos estados selecionados e buscar as informações 

necessárias para realizar as simulações de triagem. Tentou-se responder, basicamente, às 
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seguintes questões: Como é realizada a triagem? Quais são os regulamentos e critérios de 

triagem? Ela pode ser realizada online? Quais as implicações da triagem? O objetivo principal 

era realizar uma caracterização prévia das etapas de triagem aplicadas pelos órgãos 

licenciadores estaduais. Por fim, a pesquisa documental também proporcionou caracterizar 

previamente as etapas de escopo dessas instituições, já que, como notado, frequentemente, 

encontram-se vinculadas ao processo de triagem. Portanto, sabendo-se disso, o escopo foi 

incluído nos objetivos e metodologia desta pesquisa.   

 

5.2. Estudos de caso / simulações de triagem 

 

A região sudeste, composta pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 

São Paulo (ver figura 5.1), foi escolhida por ter uma das maiores demandas de processos de 

licenciamento e avaliação de impacto do Brasil, além de possuir órgãos licenciadores 

estaduais com uma relativa maturidade e uma consistente legislação ambiental. O 

licenciamento mandatório no Brasil iniciou em meados da década de 70 nos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Logo em seguida, o governo de Minas Gerais implantou seu sistema que 

tem, desde então, influenciado outros sistemas estaduais, incluindo o do Espírito Santo.  

 

Importantes atividades desenvolvidas nesses quatro estados (usina hidrelétrica, mineração de 

granito, estação de tratamento de esgotos e posto de combustível) foram arbitrariamente 

escolhidas para a seleção dos quatro processos (estudos de caso) aprovados em Minas Gerais 

na fase de projeto, ou seja, antes de sua implantação. Para obter dados atualizados, tentou-se 

selecionar processos que passaram pela triagem recentemente. Dos quatro processos 

escolhidos, três foram triados no ano de 2013 e apenas um no ano de 2007 (o da usina 

hidrelétrica), considerando que não houve em Minas Gerais, até 2013, licenciamento mais 

recente desse tipo de atividade que atendesse aos pré-requisitos de seleção. Propositalmente, 

optou-se pelos projetos que não fossem implantados em locais com restrições ambientais 

específicas, como, por exemplo, em áreas de domínio da Mata Atlântica em estágio primário 

ou secundário, médio ou avançado de regeneração, já que essas características influenciariam 

diretamente na triagem das atividades, tendo em vista a legislação existente. Duas atividades 

foram regularizadas pelo instrumento “Licenciamento Ambiental” e as outras duas pela 

“Autorização Ambiental de Funcionamento”. As informações básicas dos processos 

selecionados são apresentadas na tabela 5.1 Ressalta-se que a escolha de projetos mineiros 
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justifica-se pela maior facilidade de acesso, da autora deste trabalho, aos arquivos dos órgãos 

licenciadores desse estado.  
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Tabela 5.1 - Informações básicas das atividades de Minas Gerais: estudos de caso 

4
Descrição da atividade 

Barragens de geração de energia - 
Hidrelétricas 

5Lavra a céu aberto com ou sem 
tratamento - rochas ornamentais e de 
revestimento (exceto quartzito) 

Tratamento de esgoto sanitário 

Postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de 
combustíveis e postos revendedores de 
combustíveis de aviação 

Código da atividade E-02-01-1 A-02-06-2 E-03-06-9 F-06-01-7 

Processo 

administrativo n° 
16610/2007/001/2008 23820/2005/003/2013 07716/2013/001/2013 13017/2009/004/2013 

Empreendimento /  

razão social 
Quartel Um Energética S.A 

Nova Aurora Mármores e Granitos 

Ltda. (6DNPM n° 831.609/2002 - 
poligonal de 777,8 ha) 

Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais - COPASA 

Posto de Combustíveis G&P Ltda. 

Nome fantasia 
7PCH Quartel I Nova Aurora 8ETE Caratinga Posto G&P 

9
CNPJ 09.015.347/0001-82 39.365.754/0009-38 17.281.106/0001-13 10.916.513/0001-09 

Município(s) de localização 

da atividade 

Conceição do Mato Dentro / Gouveia 
/ Santana do Pirapama 

Itinga Caratinga Ribeirão das Neves 

Zona rural ou urbana Rural Rural Rural Urbana 

Supressão de vegetação 
Sim 

(vegetação do bioma Cerrado) 

Sim 
(vegetação do bioma Mata Atlântica 
em estágio inicial de regeneração) 

Sim 

(gramíneas e árvores isoladas) 
Não 

Intervenção em 
10

APP Sim Não Sim Não 

Localizado em zona de 
amortecimento de 

11
UC 

Não Não Não Não 

Instrumento de 

regularização concedido 

pelo órgão ambiental 

LP - Licença Prévia 
AAF - Autorização Ambiental de 

Funcionamento 
LP/LI - Licença Prévia e de 

Instalação 
AAF - Autorização Ambiental de 

Funcionamento 

Classificação da atividade 5 1 3 1 

                                                
4 Descrição, código, porte e potencial poluidor / degradador da atividade segundo a DN COPAM 74/04.    
5 Redação da atividade alterada pela DN COPAM 186/13 para “A-02-06-2 - Lavra a céu aberto com ou sem tratamento - rochas ornamentais e de revestimento” (COPAM, 2013). 
6 Em consulta ao website do DNPM (2013), foi observado que o empreendimento estava na fase de Requerimento de Lavra e possuía Guia de Utilização e Relatório Final de Pesquisa aprovado.  
7 PCH - Pequena Central Hidrelétrica.   
8 ETE - Estação de Tratamento de Esgotos.   
9 CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.   
10 APP - Área de Preservação Permanente.    
11 UC - Unidade de Conservação.    
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Parâmetro(s) de porte da 

atividade 

12Área inundada (ha) 33 
13Produção bruta 

(m3/ano) 
6.000 

14Vazão média 
prevista (l/s) 

119,63 
15Capacidade de 

armazenagem (m3) 
90 

16Capacidade instalada 
(MW) 

30 

Porte da atividade Médio Pequeno Médio Pequeno 

Potencial poluidor /  

degradador geral 
Grande Médio Médio Médio 

Potencial 

poluidor / 

degradador 

Ar Pequeno Médio Pequeno Pequeno 

Água Grande  Médio Médio Grande 

Solo Grande  17Médio Médio Médio  

Data de formalização 
do 

18
FCEI 

06/11/07 15/04/13 04/04/13 01/08/13 

Data de emissão 
do 

19
FOBI 

06/11/07 15/04/13 04/04/13 01/08/13 

Exigência de 
20

AIA / 

grau de exigência  
AIA exigida / aprofundada AIA não exigida AIA exigida / simplificada AIA não exigida 

Principais estudos 

ambientais exigidos 

para AIA 

21EIA/RIMA Nenhum 22RCA/PCA Nenhum 

Documentação exigida para 

formalização  

do processo de 

licenciamento 

Ver apêndice E Ver apêndice E Ver apêndice E Ver apêndice E 

                                                
12 Área inundada (ha, hectares) - É a área inundada pelo reservatório, determinada pelo barramento com delimitação pelo nível d'água máximo projetado (COPAM, 2004). 
13 Produção bruta (m3/ano, metros cúbicos por ano) - É a quantidade de matéria-prima mineral que é retirada das frentes de lavra, antes de ser submetida à operação de beneficiamento ou 
tratamento, correspondendo à produção de minério bruto ou de “run of mine” (COPAM, 2004). 
14 Vazão média prevista (l/s, litros por segundo) - É a vazão média de esgoto afluente, dimensionada para a população a ser atendida no final de plano do projeto (COPAM, 2004). 
15 Capacidade de armazenagem (m3, metros cúbicos) - É a capacidade máxima de armazenamento da instalação considerada (COPAM, 2004). 
16 Capacidade instalada (MW, megawatts) - É a capacidade máxima de produção do empreendimento ou atividade, a qual deverá ser informada levando-se em conta o porte e a quantidade de 
equipamentos de produção, bem como o número de empregados e a jornada de trabalho (horas/dia e dias/semana) (COPAM, 2004). 
17 Potencial poluidor / degradador para a variável ambiental “solo” alterado para “grande” pela DN COPAM 186/13 (COPAM, 2013).  
18 FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento.   
19 FOBI - Formulário de Orientação Básica Integrado.   
20 AIA - Avaliação de Impacto Ambiental.   
21 EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental.   
22 RCA/PCA - Relatório de Controle Ambiental / Plano de Controle Ambiental.   
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Data de formalização 

do processo 
13/02/08 16/04/13 26/04/13 08/08/13 

Data da Audiência Pública 12/06/08 Não houve Não houve Não houve 

Data da solicitação 

de informações 

complementares 

07/07/08 Não houve 01/07/13 Não houve 

Data de apresentação 

das informações 

complementares  

24/07/08 _ 07/08/13 _ 

Data de concessão 

da licença 
22/10/09 16/04/13 20/08/13 08/08/13 

Tempo gasto até a concessão 

da licença 
1 ano e 8 meses 1 dia 80 dias 1 dia 

Prazo de validade 

da licença 
4 anos 4 anos 4 anos 4 anos 

Custo 
23

tabelado de análise 

do licenciamento no órgão 

ambiental  

24Análise de LP de R$ 19.922,28 + 
análise de EIA/RIMA de 21.793,98 = 

R$ 41.716,26 
441,45 25UFEMG = R$ 1.104,33 

4.414,53 UFEMG =  
R$ 11.043,39.  

Custo 26efetivo = R$ 16.019,53 
441,45 UFEMG = R$ 1.104,33 

Licença concedida com 

condicionantes 
Sim Não Sim Não 

  Fonte: A autora.   

 

 

                                                
23 Custo tabelado pela Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13 (exceto para usina hidrelétrica, considerando que essa atividade foi triada em 2007). 
24 Custo tabelado conforme Resolução SEMAD 287/04 (revogada). 
25 UFEMG - Unidade Fiscal do estado de Minas Gerais. Valor UFEMG (2013) = R$ 2,5016, conforme Resolução 4.499/12. 
26 O valor efetivo refere-se ao custo “real” do licenciamento, calculado pela Planilha de Custos, que leva em consideração diversos fatores, como horas de análise técnica, conforme Resolução 
SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13. 
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Com base nas informações dos processos selecionados das SUPRAMs-MG e a partir da 

caracterização prévia das etapas de triagem dos governos estaduais, simulou-se pedidos de 

licenças ambientais nas outras três jurisdições estaduais (IEMA-ES, INEA-RJ e CETESB-

SP), a fim de compreender como os projetos “fictícios” seriam triados e quais seriam seus 

desdobramentos. Tentou-se buscar, nos outros estados, as mesmas informações dos processos 

mineiros, apresentadas na tabela 5.1, para que as etapas de triagem pudessem ser comparadas 

e verificadas suas implicações sobre o licenciamento em cada estado. 

 

As simulações de triagem foram realizadas pelos websites dos órgãos ambientais, entre os 

meses de setembro de 2013 e fevereiro de 2014. O IEMA e o INEA possuem sistemas online 

de enquadramento de projetos, que apresentam, dentre outras informações, o tipo de licença, 

parâmetros de enquadramento, porte, potencial poluidor, classificação e custo do 

licenciamento ambiental. No INEA, para algumas atividades, também são informados nos 

formulários de enquadramento os documentos e os estudos ambientais que deverão ser 

apresentados. A CETESB, à época das simulações, não possuía um sistema específico de 

triagem (atualmente disponível no PLA - Portal de Licenciamento; ver observações no item 

6.4), mas orientações de como proceder ao licenciamento e quais os documentos e estudos a 

serem apresentados são informadas em sua página da internet (CETESB, 2013a). Essas 

orientações também são dadas pelo IEMA e INEA, para algumas atividades, em seus 

websites.  

 

A proposta deste estudo foi de verificar como seria o licenciamento das atividades no âmbito 

estadual, portanto, para as simulações foram escolhidos municípios que não têm competência 

de realizar o licenciamento ambiental. Assim, propositalmente, a implantação dos projetos foi 

simulada em cidades de pequeno porte dos três estados, quais sejam: Divino de São Lourenço 

- ES, Macuco - RJ e Borá - SP (ver figura 5.1, a seguir). 
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Figura 5.1- Estados e municípios, da região sudeste brasileira, focos da pesquisa 

Fonte: Modificado de IBGE (2007). 

 

5.3. Entrevistas abertas e semi-estruturadas 

 

Para a realização das entrevistas, foram elaborados dois tipos de questionários (abertos e 

semi-estruturados), um para ser aplicado aos setores de atendimento e o outro às áreas 

técnicas dos três órgãos ambientais (IEMA, INEA e CETESB), envolvendo as quatro 

atividades estudos de caso, sendo um total de vinte e quatro questionários (ver modelos no 

apêndice B). O objetivo das entrevistas foi de confirmar as simulações de triagem realizadas 

pelos websites dos órgãos licenciadores e de obter outras informações não disponíveis (ou 

desatualizadas) nessas páginas, tais como, passo-a-passo para a formalização de um processo, 

estudos ambientais requeridos, termos de referência dos estudos, regulamentos de referência, 

exigência da audiência pública e de condicionantes, prazos para emissão das licenças e 

validades das licenças.  

 

A ideia inicial era entrevistar em cada órgão licenciador, pelo menos, um dirigente do setor 

administrativo (atendimento ao público) e um dirigente do setor responsável pela análise 
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técnica de cada atividade estudo de caso. Mas, na prática, devido à indisponibilidade de 

alguns, não foi possível aplicar as entrevistas com todas as autoridades idealizadas 

inicialmente. A tabela 5.2 apresenta o perfil e a quantidade real de entrevistados 

(representantes-chave). No total, foram treze entrevistados, sendo dez coordenadores (ou 

gerentes) de setores e três analistas ambientais das áreas técnicas, indicados por seus 

respectivos dirigentes. Todos os entrevistados receberam uma codificação para garantir a 

confidencialidade, facilitar a análise e serem referenciados durante a apresentação dos 

resultados. 

 

Tabela 5.2 - Perfil e quantidade de entrevistas estruturadas 

Estado 
Perfil do 

entrevistado 

Setor do órgão licenciador / 

atividade(s) avaliada(s) 

N° de 

entrevistados 

Código do 

entrevistado 

E
S

P
ÍR

IT
O

 S
A

N
T

O
 Coordenador 

CAD - Coordenação de Apoio e Documentação do 
IEMA / Todas as atividades 

1 EES-01 

Coordenador 
CAIA - Coordenação de Avaliação de Impactos 
Ambientais do IEMA / Usina hidrelétrica 

1 EES-02 

Coordenador 
CLM - Coordenação de Licenciamento de 
Mineração do IEMA / Mineração de granito 

1 EES-03 

Gerente 
GQA - Gerência de Qualidade Ambiental do IEMA 
/ Estação de tratamento de esgotos 

1 EES-04 

Assessora 
CL - Coordenação de Licenciamento do IEMA / 
Posto de combustível 

1 EES-05 

R
IO

 D
E

 J
A

N
E

IR
O

 

Gerente 
Gerência de atendimento do INEA / Todas as 
atividades 

1 ERJ-01 

Coordenador 
CEAM - Coordenação de Estudos Ambientais do 
INEA / Usina hidrelétrica e mineração de granito 

1 ERJ-02 

Gerente GELRAM - Gerência de Licenciamento de Risco 
Ambiental Tecnológico do INEA / Posto de 
combustível 

2 

ERJ-03 

Analista 
Ambiental 

ERJ-04 

Analista 
Ambiental 

SUPRID - Superintendência Regional de Dois Rios 
do INEA / Estação de tratamento de esgotos e posto 
de combustível 

1 ERJ-05 

S
Ã

O
 P

A
U

L
O

 Gerente 
IOEH - Setor de Avaliação de Obras Hidráulicas da 

CETESB / Usina hidrelétrica 
1 ESP-01 

Gerente 
IEEM - Setor de avaliação de empreendimentos 
agroindustriais e minerários da CETESB / 
Mineração de granito 

1 ESP-02 

Analista 
Ambiental 

Agência Ambiental de Marília da CETESB / 
Estação de tratamento de esgotos e posto de 

combustível 

1 ESP-03 

TOTAL 13 entrevistados 

Fonte: A autora. 

 

As entrevistas ocorreram por telefone, entre os meses de novembro de 2013 e fevereiro de 

2014. Os áudios foram gravados através de um “gravador de voz” que foi acoplado à linha 

telefônica, com a devida permissão dos entrevistados. As gravações objetivaram facilitar a 

transcrição das informações e sua posterior análise. Eventuais dúvidas, resultantes das 

entrevistas realizadas, foram esclarecidas até julho de 2014 através de contatos via email com 

os entrevistados ou através de conversas telefônicas com outros funcionários dos órgãos 
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licenciadores, não se tratando de entrevistas formais, mas entrevistas abertas de objetivo 

específico e contextual. Os depoimentos obtidos desta forma foram de suma importância para 

o desenvolvimento da pesquisa. No total foram realizadas treze entrevistas informais, 

representadas na tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3 - Entrevistas “informais” 

Estado 
Perfil do 

funcionário 

Setor do órgão licenciador / atividade(s) 

avaliada(s) 

N° de 

funcionários 

Código do 

funcionário 

E
S

P
ÍR

IT
O

 

S
A

N
T

O
 Analista 

Ambiental 
CLM - Coordenação de Licenciamento de 
Mineração do IEMA / Mineração de granito 

1 - 

Analista 
Ambiental 

CL - Coordenação de Licenciamento do IEMA / 
Posto de combustível 

1 - 

R
IO

 D
E

 

J
A

N
E

IR
O

 Analista 
Ambiental 

CEAM - Coordenação de Estudos Ambientais do 
INEA / Usina hidrelétrica e mineração de granito 

1 CRJ-01 

Analista 
Ambiental 

SUPMEP - Superintendência Regional Médio 
Paraíba do Sul do INEA / Estação de tratamentos 

de esgotos e posto de combustível 

2 - 

S
Ã

O
 P

A
U

L
O

 

Analista 
Ambiental 

IEEM - Setor de avaliação de empreendimentos 
agroindustriais e minerários da CETESB / 
Mineração de granito 

1 CSP-01 

Analista 
Ambiental 

1 - 

Gerente Agência Ambiental de Marília da CETESB  1 CSP-02 

Analista 
Ambiental 

Agência Ambiental de Capão Bonito da CETESB / 
Mineração de granito  

1 CSP-03 

Analista 
Ambiental 

Agência Ambiental de Capão Bonito da CETESB / 
Estação de tratamento de esgotos e posto de 
combustível 

1 - 

Analista 
Ambiental 

Agência Ambiental de São José dos Campos da 
CETESB / Mineração de granito 

1 - 

Analista 

Ambiental 

Agência Ambiental de Taubaté da CETESB / 

Mineração de granito 
1 - 

Gerente Setor de protocolo da CETESB / Usina hidrelétrica 1 CSP-04 

TOTAL 13 funcionários 

Fonte: A autora. 

 

5.4. Análise dos dados obtidos e limitações da pesquisa 

 

Os dados coletados pelos procedimentos, acima descritos, foram transcritos, consolidados e 

analisados. Por serem qualitativos, no sentido de não possuírem representatividade numérica, 

realizou-se uma análise predominantemente qualitativa, preocupando-se com o 

aprofundamento da compreensão do tema estudado. Tentou-se neste estudo atingir resultados 

os mais próximos da realidade, pois não se espera que sejam respostas exatas, tendo em vistas 

as diversas limitações da pesquisa. Uma delas se refere às alterações constantes existentes nos 

órgãos licenciadores, tanto em suas estruturas organizacionais quanto em seus procedimentos 

e regulamentos. Ou seja, os resultados aqui apresentados, futuramente, podem não 
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corresponder à realidade encontrada nos governos estaduais. Tomando-se esse cuidado, na 

tabela 5.4 é apresentado o tempo cronológico de execução de algumas etapas desta pesquisa. 

No capítulo a seguir são apresentados os resultados tabelados para facilitar a visualização e 

comparação entre os estados. 

 

Tabela 5.4 - Cronograma parcial da pesquisa   

Etapas parciais da 

pesquisa 

ANO 2013 ANO 2014 
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Pesquisas nos websites dos 

órgãos licenciadores  

                 

Análise de conteúdo de 

leis, regulamentos e 

procedimentos de triagem e 

escopo 

                 

Análise dos arquivos e 

processos físicos e digitais 

das SUPRAMs 

                 

Caracterização prévia das 

etapas de triagem e escopo 

                 

Simulações 

de triagem 

pelos 

websites dos 

órgãos 

licenciadores 

Hidrelétrica       ES 
RJ 

  SP   
     

Mineração 
      

 
ES 
RJ 

SP  SP ES 
     

ETE 
      

 
ES 
RJ 
SP 

    
     

Posto        
 

ES 
RJ 

SP    
     

Entrevistas formais                  

Entrevistas informais                  

Caracterização e 

comparação das etapas de 

triagem e escopo 

                 

 Fonte: A autora.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Caracterização das etapas de triagem e escopo no sudeste brasileiro 

 

Este capítulo apresenta uma caracterização das etapas de triagem e escopo nos processos de 

licenciamento e avaliação de impacto ambiental dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

6.1.1. Estado de Minas Gerais 

 

No processo de licenciamento mineiro, a triagem de atividades é realizada no balcão de 

atendimento das SUPRAMs, por funcionários do setor administrativo. O empreendedor deve 

apresentar, devidamente preenchido, o FCE - Formulário de Caracterização do 

Empreendimento (SEMAD, 2008), conforme modelo padrão disponibilizado pelas 

SUPRAMs. Ressalta-se que, com a integração em 2003 dos atos autorizativos em Minas 

Gerais (Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF, licenciamento ambiental, outorga 

de direito do uso de recursos hídricos e autorização para intervenção ambiental), o formulário 

FCE passou a ser denominado FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do 

Empreendimento, conforme Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política 

Ambiental - DN COPAM 74/04. No entanto, possivelmente devido à publicação do Decreto 

Estadual 44.844/08, o termo FCE voltou a ser utilizado e é atualmente adotado nos 

formulários disponíveis no website da SEMAD. 

 

O FCE funciona como uma “carta de apresentação” do empreendimento, no qual são 

prestadas diversas informações, tais como: identificação do empreendedor, localização do 

empreendimento, uso de recurso hídrico, intervenção em Área de Preservação Permanente - 

APP, supressão de vegetação, descrição e fase da atividade, e parâmetros de porte, conforme 

legislação estadual. Essas informações são fundamentais para enquadrar o empreendimento de 

acordo com as normas vigentes. Elas são lançadas no sistema informatizado do estado (SIAM 

- Sistema Integrado de Informação Ambiental) para ser gerado um formulário denominado 

FOBI - Formulário de Orientação Básica Integrado (SEMAD, 2008), que é entregue ao 

empreendedor. O FOBI informará sobre a necessidade da regularização ambiental, qual o 

instrumento necessário, a classificação do projeto, as taxas a serem cobradas e a relação dos 
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documentos e estudos ambientais necessários. O proponente do projeto, então, deve juntar 

toda a documentação, pagar as taxas de análise e, posteriormente, requerer a regularização 

ambiental junto ao órgão licenciador estadual. 

 

O processo de triagem em Minas Gerais é regulamentado principalmente pela DN COPAM 

74/04, que é a base do SIAM para poder classificar empreendimentos e gerar os FOBIs. O 

anexo único dessa deliberação apresenta uma lista positiva de atividades passíveis de 

regularização ambiental perante o estado, com ou sem avaliação de impacto ambiental. Para 

as atividades não relacionadas nesse anexo ou não incluídas nos limites mínimos dos 

parâmetros dessa deliberação, não é necessária a regularização estadual, exceto se solicitada, a 

critério do órgão ambiental (COPAM, 2004). A triagem de projetos é realizada com base em 

uma matriz de classificação que, através do cruzamento de critérios de porte e potencial 

poluidor e/ou degradador, os enquadra em uma das seis classes (1, 2, 3, 4, 5 ou 6), como 

mostrado abaixo.  

 

Tabela 6.1 - Matriz para classificação de atividades em Minas Gerais  

 

Potencial poluidor / degradador 

geral da atividade 

P M G 

Porte do 

Empreendimento 

P 1 1 3 

M 2 3 5 

G 4 5 6 

Fonte: Modificado de COPAM (2004). 

 

O porte é considerado pequeno - P, médio - M, ou grande - G, de acordo com os parâmetros e 

limites estabelecidos pela DN COPAM 74/04 para cada atividade. O potencial poluidor e/ou 

degradador geral é também considerado P, M ou G, obtido pela conjugação dos potenciais 

poluidores e/ou degradadores sobre as variáveis ambientais ar, água e solo, em função das 

características intrínsecas da atividade, como apresentado na tabela 6.2. “Para efeito de 

simplificação, inclui-se no potencial poluidor sobre o ar os efeitos de poluição sonora, e sobre 

o solo os efeitos nos meios biótico e sócio-econômico.” (COPAM, 2004). 
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Tabela 6.2 - Matriz para determinação do potencial poluidor e/ou degradador geral de atividades em 

Minas Gerais  

Variáveis ambientais Potencial Poluidor / Degradador - Variáveis 

Ar P P P P P P M M M G 

Água P P P M M G M M G G 

Solo P M G M G G M G G G 

Geral P P M M M G M M G G 

Fonte: Modificado de COPAM (2004). 

 

No estado mineiro, a classificação dos projetos indica a necessidade de regularização 

ambiental e qual o instrumento necessário. Dois instrumentos que, do ponto de vista jurídico, 

diferenciam-se entre si, podem ser indicados: o “Licenciamento Ambiental”, propriamente 

dito, e a “Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF” (COPAM, 2004). Para o 

licenciamento é obrigatória a apresentação da AIA e para a AAF é dispensada, ou seja, não há 

necessidade de apresentação de estudos ambientais ao órgão licenciador. As atividades 

sujeitas ao licenciamento ambiental são aquelas enquadradas nas classes 3, 4, 5 ou 6, e as 

sujeitas à AAF aquelas enquadradas nas classes 1 ou 2, consideradas causadoras de “impacto 

ambiental não significativo” pela DN COPAM 74/04, ficando subentendido por essa norma 

que os projetos classes 3 a 6 são de significativo impacto ambiental.  

 

No caso do licenciamento mineiro, o grau de aprofundamento da AIA é verificado na etapa de 

escopo, que se confunde com a etapa de triagem, já que o tipo de estudo a ser apresentado é 

definido no balcão de atendimento, conforme a classificação do projeto, não havendo análise 

técnica prévia, e, para cada tipo de estudo, existe um termo de referência pré-elaborado 

disponível ao empreendedor no website do órgão ambiental. Geralmente, para subsidiar o 

licenciamento das atividades classes 3 e 4 é exigido do empreendedor o RCA - Relatório de 

Controle Ambiental, ou seja, a avaliação dos impactos é simplificada, e das classes 5 e 6 

exigido o EIA - Estudo de Impacto Ambiental e respectivo RIMA - Relatório de Impacto 

Ambiental, para uma avaliação aprofundada. Mas não há regulamento estadual que indique 

que assim deva ser. Cumpre informar que, para as classes 3 e 4, também é solicitado na 

formalização do processo o PCA - Plano de Controle Ambiental, tendo em vista que nesses 

casos as Licenças Prévia e de Instalação (LP/LI) são normalmente emitidas 

concomitantemente. Para as classes 5 e 6 esse tipo de estudo é exigido somente na fase de LI. 

De modo geral, o processo de triagem e escopo em Minas Gerais visa enquadrar as atividades 

nos cenários apresentados a seguir (tabela 6.3).  
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Tabela 6.3 - Cenários de triagem e escopo de atividades em Minas Gerais 

Lista de 

atividades 
Critérios de triagem Classificação 

Tipo de instrumento 

para regularização 

ambiental 

Exigência de 

AIA / grau de 

exigência 

Principais 

estudos 

ambientais 

exigidos  

Lista positiva 
da DN COPAM 

74/04 (anexo 
único) 

- Porte: P ou M. 
- Potencial poluidor 
e/ou degradador: P ou 
M. 

Classe 1 ou 2 
(impacto 

ambiental não 
significativo) 

Autorização 

Ambiental de 
Funcionamento  

no âmbito estadual 
(uma única fase) 

AIA não exigida Nenhum 

- Porte: P, M ou G.  
- Potencial poluidor 
e/ou degradador: P, M 
ou G. 

Classe 3 ou 4 
Licenciamento 

estadual  

AIA exigida / 
simplificada 

RCA/PCA 

Classe 5 ou 6 
AIA exigida / 
aprofundada 

EIA/RIMA 

Não listada ou 
fora dos limites 
dos parâmetros 
da DN COPAM 

74/04 (anexo 
único) 

_ _ 
Dispensada do 
licenciamento 

estadual 
_ _ 

Fonte: A autora. 

 

Esses cenários de triagem e escopo não são engessados. O tipo de instrumento para 

regularização ambiental, o grau de exigência da AIA e os estudos ambientais requeridos 

podem variar dependendo das características e influência do projeto proposto sobre áreas 

legalmente protegidas e a critério técnico do órgão ambiental. 

 

A AAF e o RCA são exemplos de procedimentos simplificados criados em Minas Gerais para 

a regularização ambiental de determinados projetos. Na prática, verificou-se em alguns casos 

a possibilidade de dispensa do estudo mais complexo do tipo EIA.  

 

Os processos de licenciamento e seus estudos ambientais são analisados por uma equipe 

técnica e jurídica. Nos processos de AAF, como não é exigida do empreendedor a 

apresentação de estudos, a análise é apenas jurídica e o único documento, em que o 

proponente do projeto declara estar de acordo com a legislação ambiental vigente, é o Termo 

de Compromisso devidamente assinado. A responsabilidade civil pela adequação ambiental é 

compartilhada com o responsável técnico que assina a ART - Anotação de Responsabilidade 

Técnica, a qual compõe o processo. A AAF é considerada um processo simplificado de 

regularização ambiental, concedida em curto prazo de tempo e sem condicionantes. Pode-se 

dizer que se trata de um “cadastramento” do empreendimento. 

 

Devido a questionamentos de procuradores públicos (MPU, 2011), quanto à legalidade de 

alguns processos simplificados de regularização, atualmente a Resolução CONAMA 01/86 
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vem sendo utilizada pelos órgãos licenciadores mineiros como base para a exigência do 

EIA/RIMA para determinadas atividades, provocando alterações nas etapas de triagem e de 

escopo. O artigo 2° dessa resolução é composto por uma lista positiva, de atividades 

“modificadoras do meio ambiente” (CONAMA, 1986), sujeitas ao licenciamento com 

apresentação desse tipo de estudo ambiental. Na prática, alguns processos de AAF estão se 

transformando em licenciamento ambiental e alguns processos de licenciamento, com AIA 

simplificada, sendo revistos para apresentação de uma AIA aprofundada, com apresentação de 

EIA/RIMA em ambos os casos. Isso vem ocorrendo para a grande maioria das atividades 

listadas na Resolução CONAMA 01/86, com exceção ainda das atividades minerais e de 

saneamento. Como exemplo, todos os empreendimentos agropecuários com área acima de 

1.000 ha, regularizados com AAF, começaram a ser convocados em 2011 ao processo de 

licenciamento ambiental subsidiado por EIA/RIMA, com base em liminar judicial (MPU, 

2011). Mas a principal norma utilizada para triagem de projetos mineiros (DN COPAM 

74/04) ainda não foi atualizada até o momento. Certamente, deverá sofrer diversas alterações 

para respaldar as convocações e as etapas de triagem e de escopo nos processos de 

regularização ambiental. 

 

Em 2009, foi publicada a Diretiva do COPAM 02/09, que objetiva a incorporação do aspecto 

locacional na classificação e definição de todos os procedimentos de regularização ambiental. 

Com esta diretiva o número de classes passaria de seis para oito e nesse novo sistema seria 

levada em consideração a vulnerabilidade ambiental da área (baixa, média e alta) de 

implantação do empreendimento. Entretanto, por motivos não explicitados, ainda não foram 

publicados regulamentos resultantes dessa diretiva.  

 

6.1.2. Estado do Espírito Santo 

 

No Espírito Santo, o processo de triagem de atividades pode ser realizado no balcão de 

atendimento do IEMA, pelos funcionários do setor administrativo, ou pode ser realizado pelo 

proponente em “Consultas online”, através de um sistema informatizado disponível no 

website desse órgão licenciador, conforme declarado por um representante-chave do IEMA 

(EES-01). Pelo modo online, deve ser respondido um questionário, no qual são solicitadas 

informações como: tipo de atividade a ser licenciada, município de implantação, tipo de 

licença requerida e parâmetros de enquadramento, conforme legislação estadual. Essas 

informações são necessárias para enquadrar o empreendimento de acordo com as normas 
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vigentes. Após o preenchimento do questionário, é emitido automaticamente um formulário, 

contendo: o porte, potencial poluidor, classificação do projeto e valores das taxas de 

licenciamento (sem ou com apresentação de EIA/RIMA). Não são informados nesse 

formulário os documentos e estudos ambientais necessários ao projeto. O empreendedor é 

orientado a buscar a relação de documentos no website do IEMA (representante-chave EES-

01). Para algumas atividades, a relação dos estudos também se encontra disponível nesse 

website e/ou em normas específicas, assim como os termos de referência para sua elaboração. 

Para determinadas atividades, a relação de estudos e seu grau de aprofundamento podem 

também ser definidos pela área técnica responsável, antes da formalização do processo de 

licenciamento (representante-chave EES-02); nesses casos, é realizada uma triagem 

preliminar pelos técnicos. Pode-se dizer que, em geral, a etapa de triagem no estado do 

Espírito Santo se encontra vinculada à etapa de escopo. O proponente do projeto deve juntar 

toda a documentação, pagar as taxas e, posteriormente, requerer o processo junto ao órgão 

licenciador estadual.  

 

A triagem é regulamentada, principalmente, pelas Instruções Normativas IN 12/08 e IN 10/10 

(representante-chave EES-01). A IN 12/08 possui duas listas de projetos, uma negativa e outra 

positiva. A lista negativa (anexo IV) relaciona as atividades que são dispensadas do 

licenciamento ambiental no âmbito estadual, utilizando o porte como critério de corte. A lista 

positiva é apresentada no anexo I e relaciona as atividades passíveis de licenciamento estadual 

simplificado (sem avaliação de impacto e de fase única), consideradas de “baixo impacto 

ambiental” (IEMA, 2008) e enquadradas na classe “S” (simplificada) (CONSEMA, 2008). O  

critério de corte dessa lista é o porte do empreendimento. Também foram definidos critérios 

gerais (artigo 3°) e critérios específicos (artigos 4° ao 10°) para cada grupo de atividades 

listadas, tais como: localização do empreendimento; método construtivo; forma de 

gerenciamento ambiental; e tipos de sistemas de controle ambiental. A atividade relacionada 

nessa lista, e que atenda a todos os critérios gerais e específicos pertinentes, fica dispensada 

da obtenção de LP, LI e LO, devendo requerer a Licença Simplificada - LS (uma única fase), 

mediante apresentação de Termo de Responsabilidade Ambiental (CONSEMA, 2008) e da 

relação de documentos da IN 12/08, que também são informados no website do IEMA. Para a 

formalização do processo de LS não são exigidos estudos ambientais. Sua definição, dada 

pela Resolução CONSEMA 01/08, é: 
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[...] ato administrativo de procedimento simplificado pelo qual o órgão 

ambiental emite apenas uma licença, que consiste em todas as fases do 

licenciamento, estabelecendo as condições, restrições e medidas de 

controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor 

para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados de baixo 

impacto ambiental que se enquadrarem na Classe Simplificada [...] 

(CONSEMA, 2008). 

 

As atividades, com portes inferiores aos limites mínimos preestabelecidos na lista positiva da 

IN 12/08 (anexo I), estão dispensadas do licenciamento estadual, assim como aquelas do 

anexo IV. Mas podem ser convocadas ao licenciamento, caso o órgão ambiental entenda 

como necessário (IEMA, 2008). As atividades, que não se enquadrarem no licenciamento 

simplificado da IN 12/08, devem ser triadas pela IN 10/10 e passarem pelo licenciamento 

“clássico”, LP + LI + LO (representante-chave EES-01). 

 

A IN 10/10 possui uma lista positiva (anexo II) de atividades “potencialmente poluidoras e/ou 

degradadoras do meio ambiente” (IEMA, 2010a) que são obrigadas a se licenciarem no 

âmbito estadual, se atenderem os limites de porte e potencial poluidor e/ou degradador 

preestabelecidos por essa norma. A triagem é determinada pelo cruzamento desses dois 

critérios a partir de uma matriz (tabela 6.4), cujo resultado é o enquadramento das atividades 

nas classes I, II, III ou IV. Para projetos que não estejam contidos na lista positiva, caberá 

consulta prévia junto ao IEMA sobre a obrigatoriedade do licenciamento, conforme exigência 

da IN 10/10. 

 

Tabela 6.4 - Matriz para classificação de atividades no Espírito Santo  

MATRIZ DE ENQUADRAMENTO 

PORTE 

 

POTENCIAL POLUIDOR / 

DEGRADADOR 

Baixo Médio Alto 

Pequeno I I II 

Médio I II III 

Grande II III IV 

Fonte: Modificado de IEMA (2010a). 

 

O porte é considerado pequeno (P), médio (M) ou grande (G), e o potencial poluidor e/ou 

degradador considerado baixo (B), médio (M) ou alto (A), de acordo com os parâmetros e 

limites da IN 10/10 para cada atividade. Algumas atividades listadas na IN 10/10 

(consideradas classe 1, na maioria das vezes) são enquadradas na classe S pela IN 12/08, e, 
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portanto, passíveis de licenciamento ambiental simplificado. Mas isso se aplica a poucas 

atividades da IN 10/10. Para a maior parte é necessário o licenciamento “clássico”, LP + LI + 

LO.  

 

Como curiosidade, a grande maioria das atividades classe S relacionadas na IN 12/08, se 

fossem triadas pela IN 10/10, seriam consideradas classe I, uma minoria classe II e apenas 

uma atividade classe III ou IV. Verificou-se também que algumas atividades da IN 12/08 não 

estão contempladas na IN 10/10 ou possuem parâmetros distintos, portanto, não podem ser 

triadas por esta última norma. Essas afirmações podem ser comprovadas pela legislação 

estadual vigente e durante o processo de triagem online, na página da internet do órgão 

licenciador. 

 

Como declarado por um coordenador do IEMA (EES-01), no licenciamento “clássico” (LP + 

LI + LO) os documentos e/ou estudos ambientais são recebidos pelo setor de atendimento que 

formaliza o processo e encaminha ao setor responsável pela análise técnica e jurídica. Já no 

licenciamento simplificado (uma única fase), a documentação entregue pelo empreendedor é 

conferida pela equipe técnica antes da formalização do processo. Somente após conferência e 

aprovação, é encaminhada ao setor de atendimento para emissão da LS. No processo de 

licenciamento simplificado não há apresentação de estudos ambientais. O único documento, 

em que o empreendedor declara estar de acordo com a legislação ambiental vigente, é o 

Termo de Responsabilidade Ambiental devidamente assinado. Pode-se dizer que a LS se trata 

de um “cadastramento” do empreendimento, concedida em curto prazo de tempo e sem 

condicionantes. Nota-se a criação de procedimentos simplificados no estado do Espírito 

Santo, como é o caso da LS e dos diversos estudos simplificados exigidos em alguns casos. 

 

 O processo de triagem e escopo no Espírito Santo visa enquadrar as atividades nos seguintes 

cenários: 
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Tabela 6.5 - Cenários de triagem e escopo de atividades no Espírito Santo 

Listas de 

atividades 
Critério(s) de triagem Classificação 

Tipo de 

licenciamento 

ambiental 

Exigência de 

AIA / grau de 

exigência 

Principais 

estudos 

ambientais 

exigidos 

Lista positiva 
da IN 12/08 

(anexo I) 

a) Critério de corte: 

- Porte. 
b) Critérios gerais e 
específicos para cada 
atividade, como 
localização, método 
construtivo do 
empreendimento, forma de 
gerenciamento ambiental, 

sistemas de controle 
ambiental, dentre outros. 

Classe S 
(simplificada 

ou baixo 
impacto 

ambiental) 

Licenciamento 
estadual 

simplificado  
(uma única fase) 

AIA não 

exigida 
Nenhum 

Não enquadrada 
nos limites 

mínimos da lista 
positiva da IN 

12/08 (anexo I) Porte _ 
Dispensada do 
licenciamento 

estadual 
_ _ 

Lista negativa 

da IN 12/08 
(anexo IV) 

Lista positiva 
da IN 10/10 
(anexo II) 

a) Porte: P, M ou G. 
b) Potencial poluidor e/ou 
degradador: B, M ou A. 

Classe I, II, 

III ou IV 

Licenciamento 
estadual simplificado 

(uma única fase). 
Obs: Aplicável às 

atividades 
consideradas classe S 

pela IN 12/08. 

AIA não 
exigida 

Nenhum 

Licenciamento 
estadual. 

Obs: Não aplicável a 
todas as atividades 

dessas classes. 

AIA exigida / 
simplificada ou 

aprofundada 

Vários 
tipos, 

dependendo 
da 

atividade 

Não listada 
na IN 10/10 
(anexo II) 

_ _ 

Dispensada do 

licenciamento 
estadual 

(após consulta prévia) 

_ _ 

Fonte: A autora. 

 

6.1.3. Estado do Rio de Janeiro 

 

No Rio de Janeiro, conforme exposto pelo representante-chave ERJ-01, o processo de triagem 

de atividades pode ser realizado no balcão de atendimento do INEA ou em uma das 

superintendências regionais, pelos funcionários do setor administrativo, ou pode ser realizado 

pelo proponente de forma online, através de um sistema informatizado disponível no website 

do INEA, em Portal de Licenciamento, “Onde e como licenciar”. É necessário responder um 

passo-a-passo, onde na primeira etapa deve ser informado o tipo de instrumento de 

regularização necessário (ex: licenciamento de nova atividade, Outorga para uso da água e/ou 

supressão de vegetação). Na segunda são solicitadas informações sobre o tipo de projeto 

pretendido e o município previsto para sua implantação. Na terceira devem ser informados 
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critérios específicos referentes ao projeto, como porte, conforme legislação estadual. Já na 

quarta etapa as perguntas têm como objetivo saber se, por exemplo, o projeto ultrapassa os 

limites do município ou do estado, se atinge unidade de conservação, etc. 

 

Após preenchimento do questionário, o Portal de Licenciamento do INEA emite um 

formulário com informações sobre, dentre outras, a classificação do projeto, a significância 

dos impactos, o custo da análise e, algumas vezes, sobre os “documentos gerais” e a 

“documentação específica” (que contempla os estudos ambientais), necessários para 

formalização do processo de licenciamento. Como informado pelo representante-chave ERJ-

01, nos casos em que as relações de documentos não forem disponibilizadas pelo 

enquadramento online, devido às constantes atualizações dessas listas e também do portal de 

licenciamento, o empreendedor deve entrar em contato com o setor de atendimento 

responsável, para obtê-las. Em algumas situações, a “documentação específica” não se 

encontra disponível no setor de atendimento que, então, faz a consulta à área técnica 

(representante-chave ERJ-01). O proponente do projeto, após juntar toda a documentação 

necessária e pagar as taxas, deve requerer o licenciamento junto ao órgão licenciador 

pertinente (representante-chave ERJ-01).  

 

Para as atividades listadas na Lei Estadual 1.356/88, é indicada previamente no formulário de 

enquadramento a necessidade dos estudos EIA/RIMA, que deverão ser apresentados pelo 

empreendedor a partir da Instrução Técnica - IT elaborada pela equipe técnica do órgão 

licenciador, após a formalização do processo de licenciamento. A IT é o termo de referência 

utilizado no estado do Rio de Janeiro para determinar a abrangência e o escopo do 

EIA/RIMA. Nota-se que a etapa de triagem no Rio de Janeiro, em geral, encontra-se 

associada à etapa de escopo e, para algumas atividades, vinculada a um escopo preliminar.  

  

O processo de triagem é regulamentado, principalmente, pela Lei Estadual 1.356/88, pelo 

Decreto Estadual 42.159/09, e pelas Resoluções INEA 52/12 e 53/12, como confirmado em 

entrevista (ERJ-01). A Lei 1.356/88 dispõe sobre os procedimentos referentes aos estudos de 

impacto ambiental. Nela consta uma lista positiva com a relação dos tipos de projetos, alguns 

subsidiados pelo critério de porte, que devem realizar o licenciamento estadual com avaliação 

dos impactos e apresentação de EIA/RIMA, ou seja, aqueles projetos causadores de 

“potencial e significativo dano ambiental” (RIO DE JANEIRO, 1988). Essa lei possui 



48 

 

 

similaridades com a principal norma federal de triagem do Brasil, a Resolução CONAMA 

01/86. Porém, alguns de seus critérios de porte são mais rigorosos que os dessa resolução. 

 

O Decreto 42.159/09 dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental - SLAM. Nele 

consta uma lista conjugada, positiva e negativa (anexo 1), com a relação das atividades que 

devem ser enquadradas nas classes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, a fim de verificar a necessidade do 

licenciamento ambiental estadual, conforme tabela 6.6 abaixo. Os critérios para 

enquadramento são o porte e o potencial poluidor. O porte é considerado mínimo, pequeno, 

médio, grande e excepcional, e o potencial poluidor considerado insignificante, baixo, médio 

e alto, de acordo com os parâmetros e limites das Resoluções INEA 52/12 e 53/12 para cada 

atividade.  

 

Tabela 6.6 - Matriz para classificação de atividades no Rio de Janeiro  

PORTE 
POTENCIAL POLUIDOR 

Insignificante Baixo Médio Alto 

Mínimo Classe 1 Classe 2 Classe 2 Classe 3 

Pequeno Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Médio Classe 2 Classe 2 Classe 4 Classe 5 

Grande Classe 2 Classe 3 Classe 5 Classe 6 

Excepcional Classe 3 Classe 4 Classe 6 Classe 6 

Fonte: Modificado de Rio de Janeiro (2009). 

 

Essa mesma matriz é também encontrada na Resolução CONEMA 42/12, mas de forma mais 

detalhada, especificando a significância dos impactos de cada classe e apontando sua letra 

correspondente, utilizada para fins de cobrança do custo de análise do licenciamento, como 

apresentado na tabela 6.7. 
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Tabela 6.7 - Matriz para classificação de atividades no Rio de Janeiro - 2ª versão  

PORTE 
POTENCIAL POLUIDOR 

Insignificante Baixo Médio Alto 

Mínimo 
Classe 1A 

Impacto insignificante 

Classe 2A 

Baixo Impacto 

Classe 2B 

Baixo Impacto 

Classe 3A 

Médio Impacto 

Pequeno 
Classe 1B 

Impacto insignificante 

Classe 2C 

Baixo Impacto 

Classe 3B 

Baixo Impacto 

Classe 4A 

Médio Impacto 

Médio 
Classe 2D 

Baixo Impacto 

Classe 2E 

Baixo Impacto 

Classe 4B 

Médio Impacto 

Classe 5A 

Alto impacto 

Grande 
Classe 2F 

Baixo impacto 

Classe 3C 

Médio Impacto 

Classe 5B 

Alto impacto 

Classe 6A 

Alto impacto 

Excepcional 
Classe 3D 

Baixo impacto 

Classe 4C 

Médio Impacto 

Classe 6B 

Alto impacto 

Classe 6C 

Alto impacto 

Fonte: Modificado de CONEMA (2012). 

 

Os projetos não listados no anexo 1 do Decreto 42.159/09, e nem em normas específicas, não 

estão sujeitos ao licenciamento ambiental perante o estado, assim como aqueles enquadrados 

na classe 1 (ainda que previstos nesse anexo), mas podem ser convocados ao licenciamento 

estadual caso o órgão ambiental os considere “potencialmente poluidores” (RIO DE 

JANEIRO, 2009). Os projetos classe 2 são sujeitos à Licença Ambiental Simplificada - LAS, 

definida como: 

 

[...] ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma 

única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e 

autoriza a implantação e/ou a operação de empreendimentos ou 

atividades [...] (RIO DE JANEIRO, 2009). 

 

NA LAS é realizada a avaliação dos impactos através da apresentação de estudos ambientais 

simplificados, exemplos de procedimentos simplificados criados no estado do Rio de Janeiro. 

Já os projetos enquadrados nas classes 3, 4, 5 ou 6 devem passar pelo licenciamento 

“clássico” (LP + LI + LO) com realização de avaliação de impacto e apresentação de estudos 

ambientais (simplificados ou aprofundados).  

 

De modo geral, o processo de triagem e escopo no Rio de Janeiro visa enquadrar as atividades 

nos seguintes cenários (tabela 6.8).  
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Tabela 6.8 - Cenários de triagem e escopo de atividades no Rio de Janeiro 

Lista de 

atividades 
27

Critérios de triagem Classificação 

Tipo de 

licenciamento 

ambiental 

Exigência de AIA / 

grau de exigência 

Principais estudos 

ambientais 

exigidos 

Não listada 
no Decreto 

42.159/09 
(anexo 1)  

_ _ 
Dispensada do 
licenciamento 

estadual 

_ _ 

Lista 
conjugada: 
negativa e 
positiva do 

Decreto 
42.159/09 
(anexo 1) 

- Porte: mínimo ou 
pequeno. 
- Potencial poluidor: 
insignificante. 

Classe 1 

(impacto 
insignificante) 

Dispensada do 

licenciamento 
estadual 

_ _ 

- Porte: mínimo, 
pequeno, médio ou 
grande. 

- Potencial poluidor: 
insignificante, baixo ou 

médio. 

Classe 2 
(baixo 

impacto) 

Licenciamento 
estadual 

simplificado 
(uma única 

fase) 

Sim / simplificada 
Vários tipos, 

dependendo da 
atividade 

- Porte: mínimo, 
pequeno, médio, grande 

ou excepcional. 
- Potencial poluidor: 
insignificante, baixo, 
médio ou alto. 

Classe 3, 4, 5 
ou 6  

(baixo, médio 
ou alto 

impacto) 

Licenciamento 
estadual  

Sim / simplificada  
Vários tipos, 

dependendo da 

atividade 

Sim / aprofundada EIA/RIMA 

Lista 
positiva da 

Lei 1.356/88  

(artigo 1°) 

- Porte: mínimo, 
pequeno, médio, grande 
ou excepcional. 

- Potencial poluidor: 
insignificante, baixo, 
médio ou alto. 
 
Obs: Critérios de porte 
especificados nessa lei 
para algumas 
atividades. 

Classe 3, 4, 5 
ou 6 

(baixo, médio 
ou alto 

impacto) 

Licenciamento 
estadual  

Sim / aprofundada EIA/RIMA 

Fonte: A autora. 

 

6.1.4. Estado de São Paulo 

 

A triagem em São Paulo é baseada, principalmente, na Lei Estadual 997/76 (aprovada pelo 

Decreto Estadual 8.468/76 e alterada pelo Decreto 47.397/02). No artigo 57 desse 

regulamento consta uma lista positiva de atividades consideradas “fontes de poluição”, 

passíveis de licenciamento estadual - LP, LI e LO (SÃO PAULO, 2002). Para a maior parte 

dessas atividades (contempladas no anexo 5 da lei) são estabelecidos fatores de complexidade 

(W) que variam de 1 a 5, utilizados pelo órgão ambiental no cálculo dos custos de 

licenciamento e dos prazos de validade das licenças. O anexo 10 apresenta outra lista positiva 

com a relação dos projetos que devem obter primeiramente a LP. As demais atividades, 

listadas no artigo 57 e não contempladas no anexo 10, podem obter a LP e LI concomitantes. 

Já o anexo 9 trata-se de uma lista negativa de atividades que podem ser dispensadas do 

                                                
27 Critérios de triagem especificados nas Resoluções INEA 52/12 e 53/12. 
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licenciamento estadual e submeter-se apenas ao municipal, desde que o município tenha, 

dentre outros requisitos, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ressalta-se que todas as 

listas, relacionadas na Lei 997/76, não possuem critérios de corte para enquadramento 

diferenciado das atividades nos processos de licenciamento e avaliação de impactos 

ambientais. 

 

A triagem de algumas atividades pode ser realizada previamente pelo empreendedor através 

do website da CETESB, onde há uma relação de atividades sujeitas ao licenciamento 

(CETESB, 2013a). Para algumas atividades há critérios de corte (como localização, porte e 

potencial poluidor e/ou degradador, estabelecidos por regulamentos específicos) que definem 

a significância dos impactos. O cálculo do custo de licenciamento pelo órgão ambiental, para 

algumas atividades (aquelas listadas no anexo 5 da Lei 997/76), é realizado através do fator de 

complexidade (W) definido por essa lei. 

 

Atividades sem significativos impactos e não subsidiadas por EIA - Estudo de Impacto 

Ambiental, RAP - Relatório Ambiental Preliminar ou EAS - Estudo Ambiental Simplificado, 

são analisadas pelas agências ambientais. Para algumas dessas atividades existem roteiros 

disponíveis no website da CETESB que contêm os documentos e estudos necessários para 

obtenção das licenças (CETESB, 2013a), ou seja, nesses casos a triagem encontra-se 

vinculada à etapa de escopo.  

 

Empreendimentos considerados pela Resolução SMA 54/04 como “potencial ou efetivamente 

causadores de significativa degradação ambiental”, “potencial ou efetivamente causadores de 

degradação ambiental” ou de “impacto ambiental muito pequeno e não significativo” são 

analisados na sede da CETESB e dependem da apresentação de EIA, RAP ou EAS, 

respectivamente. Geralmente passam por uma análise caso a caso, através da formalização de 

uma “Consulta Prévia”, com objetivo de verificar o grau de aprofundamento da AIA ou o tipo 

de estudo necessário e sua abrangência. Mas, caso o empreendedor já tenha conhecimento do 

tipo de estudo necessário para sua atividade, essa consulta é desnecessária (representante-

chave CSP-04). O cálculo do licenciamento, para essas atividades, é definido pelo Decreto 

55.149/09, conforme o tipo de estudo necessário. Esse decreto também pode ser utilizado para 

a triagem de empreendimentos (representante-chave CSP-4), pois nele há uma lista de 

atividades sujeitas à AIA licenciáveis na sede da CETESB. 
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Segundo informado por um representante-chave (ESP-01), a Resolução CONAMA 01/86 

também é utilizada para a triagem de alguns empreendimentos (não listados na Lei 997/76), 

como a usina hidrelétrica. Essa resolução instituiu o critério de corte “potência instalada 

acima de 10 MW” para convocar a atividade ao licenciamento ambiental com apresentação de 

EIA/RIMA. Mas, na CETESB, além do porte, são analisados vários outros critérios (como 

localização) para definir o grau de exigência da AIA para essa atividade, com base em uma 

análise caso a caso realizada pela equipe técnica do órgão licenciador. 

 

Algumas atividades, de menor potencial de impacto, podem ser licenciadas sem 

obrigatoriedade de uma avaliação de impacto ambiental e apresentação de estudos, através do 

Sistema de Licenciamento Simplificado - SILIS, de São Paulo. Encontra-se disponível na 

página da internet da CETESB um documento com a relação de atividades passíveis de 

licenciamento simplificado (lista positiva), segundo critérios de localização, porte, potencial 

poluidor e/ou degradador, e alguns critérios específicos. Como exemplo, um critério 

específico a ser respeitado para uso do SILIS é que o empreendimento possa ser licenciado no 

âmbito municipal, conforme previsto no anexo 9 da Lei 997/76. O SILIS é: 

 

[...] um sistema informatizado, calcado na certificação digital, onde 
empreendimentos de baixo potencial poluidor podem, via Internet, obter o 

seu licenciamento ambiental por meio de um procedimento simplificado, no 

qual os documentos Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação serão concedidas com a emissão de apenas um documento. [...] 

Todas as ações envolvidas neste procedimento são desencadeadas sem a 

necessidade do usuário comparecer às Agências Ambientais. (CETESB, 
2013b).  

 

No estado de São Paulo, não existe um sistema de “classificação numérica” dos projetos, a 

eles são atribuídas denominações como: “impacto ambiental muito pequeno e não 

significativo”, “potencial ou efetivamente causador de degradação ambiental”, “potencial ou 

efetivamente causador de significativa degradação ambiental” e “baixo potencial poluidor”, 

conforme a significância de seus impactos. 

 

A triagem nos órgãos licenciadores paulistas visa verificar a necessidade ou não do 

licenciamento, com ou sem avaliação de impacto ambiental. O grau de aprofundamento da 

AIA é verificado na etapa de escopo, que pode ser definido pela área técnica da CETESB, 

conforme análise caso a caso dos projetos, ou estar pré-definido e vinculado à etapa de 
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triagem. Em resumo, o processo de triagem e escopo em São Paulo visa enquadrar as 

atividades nos seguintes cenários (tabela 6.9). 

 

Tabela 6.9 - Cenários de triagem e escopo de atividades em São Paulo 

Lista de 

atividades 
Critérios de triagem Classificação 

Tipo de 

licenciamento 

ambiental 

Exigência de 

AIA / grau 

de exigência 

Estudos 

ambientais 

exigidos 

Listas 
positivas da 
Lei 997/76 
(artigo 57 e 
anexo 10) 

Para algumas 
atividades, existem 
critérios como 
localização, porte e 
potencial poluidor e/ou 
degradador, definidos 

em regulamentos 
estaduais. Para outras, é 
realizada uma análise 
caso a caso. 

Impacto ambiental muito 
pequeno e não 
significativo 

Licenciamento 
estadual 

Sim / 

simplificada 

EAS ou 
outros tipos, 

dependendo 
da atividade 

Potencial ou efetivamente 
causador de degradação 

ambiental 

Sim / 

simplificada 
RAP  

Potencial ou efetivamente 
causador de significativa 

degradação ambiental  

Sim / 
aprofundada 

EIA/RIMA 

Lista 
negativa da 
Lei 997/76 
(anexo 9) 

28 Requisitos específicos 
para o município de 
implantação da 
atividade. 

_ 
Dispensada do 
licenciamento 

estadual 

_ _ 

Não listada 

na Lei 
997/76 

_ _ _ _ 

Listas 
positivas da 
Resolução 
CONAMA 

01/86 e 

Decreto 
55.149/09 

Porte e vários outros 
critérios, com base em 
uma análise caso a caso 

Potencial ou efetivamente 
causador de degradação 

ambiental 
Licenciamento 

estadual 

Sim / 

simplificada 
RAP  

Potencial ou efetivamente 

causador de significativa 
degradação ambiental  

Sim / 
aprofundada 

EIA/RIMA 

Lista 
positiva do 

SILIS 

- Critérios gerais para 
todas as atividades, 
como: localização, 
porte, potencial 
poluidor e/ou 

degradador, a atividade 
ser passível de 
municipalização do 
licenciamento, dentre 
outros. 
- Critério de porte para 
cada atividade. 

Baixo potencial poluidor 

Licenciamento 
estadual 

simplificado 
(uma única 

fase) 

Não Nenhum 

Fonte: A autora. 

 

6.2. Síntese das etapas de triagem e escopo no sudeste brasileiro 

 

A seguir é apresentado uma tabela que sintetiza as etapas de triagem e escopo de projetos nos 

processos de licenciamento e avaliação de impacto ambiental do sudeste brasileiro, estados de 

Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. 

                                                
28 O licenciamento ambiental das atividades relacionadas nessa lista negativa pode ser “procedido pelo 

município, desde que este tenha implementado o Conselho Municipal de Meio Ambiente, possua em seus 

quadros ou a sua disposição profissionais habilitados, e tenha legislação ambiental específica e em vigor.” (SÃO 

PAULO, 2002). 
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Tabela 6.10 - Síntese das técnicas de triagem e escopo utilizadas nos estados do sudeste brasileiro 

Estado Técnicas de triagem do projeto 
Classificação do 

projeto 
Resultado da triagem 

M
IN

A
S

 G
E

R
A

IS
 

Lista positiva 
da DN 

COPAM 
74/04 

(anexo único) 

Critérios de corte: 
- Porte (P ou M) e potencial 
poluidor e/ou degradador (P ou 
M). 

Classe 1 ou 2 
 (impacto ambiental 
não significativo) 

É exigida a Autorização 
Ambiental de Funcionamento no 
âmbito estadual (uma única fase), 

sem AIA. 

Critérios de corte: 
- Porte (P, M ou G) e potencial 
poluidor e/ou degradador (P, M 
ou G). 

Classe 3 ou 4 
É exigido o licenciamento 

estadual, com AIA simplificada.  

Classe 5 ou 6 
É exigido o licenciamento 

estadual, com AIA 

aprofundada. 

Não listado na DN COPAM 74/04 (anexo único) ou não enquadrado nos 
limites mínimos estabelecidos por essa deliberação. 

Dispensado do licenciamento 
estadual 

E
S

P
ÍR

IT
O

 S
A

N
T

O
 

Lista positiva 

da IN 12/08 
(anexo I) 

a) Critério de corte: 
- Porte. 
b) Critérios gerais e específicos 
para cada atividade, como 

localização, método construtivo 
do empreendimento, forma de 
gerenciamento ambiental, 
sistemas de controle ambiental, 
dentre outros. 

Classe S 

(simplificada ou baixo 
impacto ambiental) 

É exigido o licenciamento 

estadual simplificado (uma única 
fase), sem AIA. 

Lista negativa 
da IN 12/08 

(anexo IV) 

Porte _ 
Dispensado do licenciamento 

estadual 

Lista positiva 
da IN 10/10 
(anexo II) 

Critérios de corte: 
- Porte (P, M ou G) e potencial 
poluidor e/ou degradador (B, M 

ou A). 

Classe I, II, III ou IV 

É exigido o licenciamento 
estadual simplificado (uma única 

fase), sem AIA. 
Obs: Aplicável às atividades 
consideradas classe S pela IN 

12/08. 

É exigido o licenciamento 
estadual, com AIA simplificada 

ou aprofundada. 
Obs: Não aplicável às atividades 

consideradas classe S pela IN 
12/08. 

Não enquadrado nos limites mínimos da lista positiva da IN 12/08 (anexo I) 
ou não listado na IN 10/10 (anexo II) 

Dispensado do licenciamento 
estadual 

R
IO

 D
E

 J
A

N
E

IR
O

 

Lista 

conjugada: 
negativa e 
positiva do 

Decreto 
42.159/09 
(anexo 1) 

Critérios de corte: 
- Porte (Mín. ou P) e potencial 
poluidor (Insig.). 

Classe 1 
(impacto insignificante) 

Dispensado do licenciamento 
estadual 

Critérios de corte: 
- Porte (Mín., P, M, ou G) e 
potencial poluidor (Insig., B ou 
M). 

Classe 2 
(baixo impacto) 

É exigido o licenciamento 
estadual simplificado (uma única 

fase), 
 com AIA simplificada. 

Critérios de corte: 
- Porte (Mín., P, M, G ou 
Excep.) e potencial poluidor 
(Insig., B, M ou A). 

Classe 3, 4, 5 ou 6 
(baixo, médio ou alto 

impacto) 

É exigido o licenciamento 
estadual, com AIA simplificada 

ou aprofundada. 

Lista positiva 
da Lei 

1.356/88  
(artigo 1°) 

Critérios de corte: 
- Porte (Mín., P, M, G ou 
Excep.) e potencial poluidor 
(Insig., B, M ou A). 

Classe 3, 4, 5 ou 6 
(baixo, médio ou alto 

impacto) 

É exigido o licenciamento 
estadual, com AIA 

aprofundada. 

Não listado no Decreto 42.159/09 (anexo 1) 
Dispensado do licenciamento 

estadual 

S
Ã

O
 P

A
U

L
O

 

Listas 

positivas da 
Lei 997/76 
(artigo 57 e 
anexo 10) 

Para algumas atividades, 
existem critérios como 

localização, porte e potencial 
poluidor e/ou degradador, 
definidos em regulamentos 
estaduais. Para outras, é 
realizada uma análise caso a 

Impacto ambiental 
muito pequeno e não 

significativo 
É exigido o licenciamento 

estadual, com AIA simplificada. 
Potencial ou 

efetivamente causador 
de degradação 

ambiental 
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caso. Potencial ou 
efetivamente causador 

de significativa 
degradação ambiental  

É exigido o licenciamento 
estadual, com AIA 

aprofundada. 

Lista negativa 
da Lei 997/76 

(anexo 9) 

29Requisitos específicos para o 
município de implantação da 
atividade. 

_ 
Dispensado do licenciamento 

estadual 

Listas 
positivas da 
Resolução 
CONAMA 

01/86 e 
Decreto 

55.149/09 

Porte e vários outros critérios, 
com base em uma análise caso a 

caso 

Potencial ou 
efetivamente causador 

de degradação 
ambiental 

É exigido o licenciamento 
estadual, com AIA simplificada. 

Potencial ou 
efetivamente causador 

de significativa 

degradação ambiental  

É exigido o licenciamento 
estadual, com AIA 

aprofundada. 

Lista positiva 
do SILIS 

- Critérios gerais para todas as 
atividades, como: localização, 
porte, potencial poluidor e/ou 
degradador, a atividade ser 
passível de municipalização do 
licenciamento, dentre outros. 

- Critério de porte para cada 
atividade. 

Baixo potencial 
poluidor 

É exigido o licenciamento 
estadual simplificado (uma 

única fase), 
sem AIA. 

Não listado na Lei 997/76 (artigo 57 e anexo 10) 
Dispensado do licenciamento 

estadual 

Fonte: A autora. 

 

6.3. Análise comparativa das etapas de triagem e escopo no sudeste brasileiro 

 

6.3.1. Semelhanças e diferenças entre os sistemas estaduais 

 

As etapas de triagem dos sistemas estaduais de licenciamento, do sudeste brasileiro, possuem 

diversas semelhanças e diferenças. Nos quatro estados há leis, decretos, deliberações ou 

instruções normativas que estabelecem as técnicas e os procedimentos para triagem de 

projetos. A triagem nesses estados se baseia fundamentalmente em listas de projetos: listas 

positivas, que relacionam os projetos para os quais é obrigatório o licenciamento estadual, 

com ou sem a avaliação de impacto ambiental; e listas negativas, que apontam os projetos 

dispensados do licenciamento na esfera estadual. A grande maioria das listas vem 

acompanhada por critérios de corte, geralmente, porte e potencial poluidor/degradador. Nos 

estados do Espírito Santo e São Paulo, as listas utilizadas para convocar atividades ao 

licenciamento simplificado (de uma única fase e sem AIA), também vêm acompanhadas por 

outros critérios, como a localização. Os critérios de corte possuem parâmetros e limites pré-

estabelecidos pela legislação de triagem utilizada em cada estado.  

 

                                                
29 O licenciamento ambiental das atividades relacionadas nessa lista negativa pode ser “procedido pelo município, desde que 
este tenha implementado o Conselho Municipal de Meio Ambiente, possua em seus quadros ou a sua disposição profissionais 

habilitados, e tenha legislação ambiental específica e em vigor.” (SÃO PAULO, 2002). 
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As similaridades entre as etapas de triagem nos quatro estados são heranças dos principais 

regulamentos federais de triagem, as Resoluções CONAMA 01/86 e 237/97, que possuem 

listas positivas de projetos. Essas resoluções indicaram as atividades sujeitas ao licenciamento 

(no âmbito federal, estadual ou municipal) e deram o primeiro passo para a padronização da 

triagem no Brasil. De forma geral, os regulamentos de triagem dos órgãos estaduais 

analisados foram elaborados a partir dessas resoluções. No entanto, há discrepâncias entre 

esses regulamentos, no que se referem às listas de convocação e dispensa do licenciamento e, 

principalmente, aos parâmetros e limites de enquadramento dos projetos (como área útil, 

produção bruta, capacidade instalada, número de funcionários, etc.). 

 

Em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro a etapa de triagem também é chamada de 

classificação, devido aos sistemas de enquadramento de projetos em “classes numéricas”. Em 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, a atividade pode ser enquadrada na classe 1, 2, 3, 4, 5, ou 6; e 

no Espírito Santo na classe S, I, II, III ou IV. A classificação é realizada com base, 

principalmente, no porte e potencial poluidor e/ou degradador do empreendimento, e visa 

indicar a necessidade do licenciamento e da AIA, a partir da tentativa de se definir a 

significância dos impactos ambientais. Quanto maior a classe, maior o potencial de ocasionar 

impactos e maior a necessidade de avaliá-los. Os empreendimentos enquadrados nas menores 

classes, normalmente, não são sujeitos ao licenciamento estadual ou são sujeitos ao 

licenciamento estadual simplificado, sem avaliação dos impactos ou com AIA simplificada. 

Observa-se que a simplificação presente nos sistemas estaduais de licenciamento reflete uma 

tentativa de desvincular ou minimizar o vínculo entre licenciamento e AIA. Em Minas Gerais 

e Rio de Janeiro isso acontece com os projetos classes 1 ou 2, e no Espírito Santo com os 

projetos classe S. Com base na classificação, também é indicado o valor do licenciamento a 

ser cobrado pelo órgão ambiental.  

 

No Espírito Santo, são utilizadas três categorias para porte (pequeno, médio e grande) e três 

categorias para potencial poluidor e/ou degradador (baixo, médio e alto) que, combinadas, 

resultam em quatro classes. Minas Gerais também possui a mesma quantidade de categorias 

para porte e potencial poluidor e/ou degradador (pequeno, médio e grande), mas enquadra em 

seis classes. No estado do Rio de Janeiro são utilizadas cinco categorias de porte (mínimo, 

pequeno, médio, grande e excepcional) e quatro categorias de potencial poluidor 

(insignificante, baixo, médio e alto) para seis classes. Nota-se, com isso, que no Espírito 

Santo é atribuído maior peso às classes de projetos que nos outros estados, pois possui menor 
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quantidade de categorias e classes. Por exemplo, um empreendimento enquadrado na classe 

IV no estado do ES é considerado de maior porte e potencial poluidor que aquele selecionado 

para a classe 4 em MG. 

 

No estado de São Paulo não há “classificação numérica” dos projetos, a eles são atribuídas 

denominações como: “impacto ambiental muito pequeno e não significativo”, “potencial ou 

efetivamente causador de degradação ambiental”, “potencial ou efetivamente causador de 

significativa degradação ambiental” e “baixo potencial poluidor”, conforme a significância 

dos impactos. Esse enquadramento tem o mesmo objetivo da classificação nos outros estados, 

verificar a necessidade do licenciamento e da AIA.  

 

Nos regulamentos de triagem utilizados pelos quatro estados, é indicada a exigência do 

licenciamento para certas atividades, mas a necessidade da AIA nem sempre é informada, 

assim como o grau de aprofundamento dessa avaliação. É necessário que o empreendedor 

realize a triagem do projeto, busque informações no website do órgão licenciador ou entre em 

contato com a área técnica, caso necessário. 

 

Em Minas Gerais, as etapas de triagem de projetos e definição do escopo dos estudos 

ambientais são vinculadas e se confundem. Para qualquer projeto proposto, o tipo de estudo a 

ser apresentado é definido no balcão de atendimento, conforme sua classificação, não 

havendo análise técnica prévia. E para cada tipo de estudo existe um termo de referência pré-

elaborado disponível ao empreendedor no website do órgão ambiental. Nos outros três estados 

(ES, RJ e SP) a etapa de escopo não necessariamente encontra-se vinculada à triagem ou esta 

pode estar vinculada a um escopo preliminar (definição do tipo de estudo, mas não de sua 

abrangência e profundidade). Para alguns projetos os tipos e/ou escopos dos estudos 

ambientais são definidos pelas áreas técnicas dos órgãos licenciadores e não no momento da 

triagem. 

 

Nos quatro estados analisados foram criados procedimentos simplificados no licenciamento 

ambiental, respaldados pela Resolução CONAMA 237/97. Exemplos do efeito da 

simplificação, inclui, dentre outros: a licença ambiental única (em substituição ao 

licenciamento trifásico LP, LI e LO), os estudos ambientais simplificados (em substituição ao 

tradicional Estudo de Impacto Ambiental); e a não exigência de audiência pública.  
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6.3.1.1. Fator locacional 

 

No processo de licenciamento a localização do empreendimento é outro importante aspecto a 

ser levado em consideração. O tratamento desta questão é diferente em cada estado. Em 

análise aos principais regulamentos de triagem, conclui-se que: 

 

 Em Minas Gerais, a DN COPAM 74/04 ao estabelecer os critérios para classificação da 

atividade, segundo o porte e potencial poluidor/degradador, marginaliza a importância do 

critério locacional; 

 No Espírito Santo, a localização é observada para enquadramento dos projetos no 

licenciamento simplificado pela IN 12/2008 (ex: não ser implantado em costões rochosos, 

cordões arenosos ou praias) (IEMA, 2008). Mas no licenciamento completo (LP + LI + 

LO) pela IN 10/10 não existe nenhum critério locacional; 

 No Rio de Janeiro, os critérios de porte e potencial poluidor do Decreto 42.159/09 são 

detalhados pelas Resoluções INEA 52/12 e 53/12. Apenas três parâmetros locacionais são 

encontrados nessas resoluções, para determinar o potencial poluidor/impacto de 

determinados empreendimentos, são eles: presença de corpos hídricos, distância das 

margens de corpos hídricos e inserção em Unidade de Conservação - UC (INEA, 2012). 

Porém, isso se aplica a pouquíssimas atividades. Pode-se dizer que, em geral, o critério 

locacional não é avaliado na triagem do Rio de Janeiro; e 

 Em São Paulo, no processo de licenciamento de projetos, por haver em determinadas 

situações uma análise caso a caso, a localização é verificada. Mas isso não se aplica a 

todas as atividades. Para o licenciamento simplificado através do SILIS também existem 

critérios locacionais, um exemplo é não ser instalado em imóvel rural (SILIS, 2010).  

 

Existem leis federais e estaduais para proteção de determinados ambientes, como áreas de 

Mata Atlântica, cavidades naturais subterrâneas, sítios arqueológicos, etc., e, para intervenção 

nesses locais, a triagem de projetos e o escopo preliminar dos estudos ambientais são 

predefinidos. Normalmente convocam os empreendimentos ao licenciamento ambiental com 

avaliação profunda de seus impactos, ou seja, subsidiada pelos estudos ambientais 

EIA/RIMA, mesmo para aqueles projetos de menores enquadramentos.  

 

 

 



59 

 

 

6.3.2. Resultados das simulações de triagem / estudos de casos 

 

Nesta seção são apresentadas breves descrições das atividades estudos de casos (usina 

hidrelétrica, mineração de granito, estação de tratamento de esgotos e posto de combustível) e 

informações dos quatro “casos reais” selecionados no estado de Minas Gerais. Também são 

apresentados os resultados das doze simulações de triagem realizadas nos estados do Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.   

 

6.3.2.1. Usina hidrelétrica 

 

Em todo o mundo, o Brasil é o país com maior potencial hidrelétrico, com um total de 260 mil 

megawatts e pouco mais de 30% desse potencial já foram transformados em usinas 

construídas ou outorgadas (ANEEL, 2008). No Brasil, a usina hidrelétrica é uma atividade de 

grande importância, considerada uma fonte de energia “limpa”, já que não se caracteriza pela 

emissão de gases causadores do efeito estufa. Mas, segundo a ANEEL (2008), um dos 

maiores entraves à expansão hidrelétrica no país é a dificuldade de obtenção de licenças 

ambientais provocada por questionamentos na justiça, ações e liminares.  

 

A usina hidrelétrica pode gerar diversos impactos socioambientais, devido à necessidade, 

muitas vezes, de grandes áreas para a formação de seu reservatório. Normalmente, é 

considerada uma atividade de grande porte e alto potencial degradador. Diante disso, a 

Resolução CONAMA 01/86 estabelece a necessidade de um Estudo de Impacto Ambiental 

antes da implantação de usinas hidrelétricas acima de 10 MW.  

 

- Apresentação da proposta 

 

No estado de Minas Gerais, a apresentação da proposta do projeto “usina hidrelétrica” ocorreu 

através da formalização pelo empreendedor do FCEI - Formulário Integrado de 

Caracterização do Empreendimento, no balcão de atendimento da SUPRAM Jequitinhonha. 

No Rio de Janeiro, a apresentação da proposta ocorreria no balcão de atendimento do INEA, 

mediante agendamento prévio (representante-chave ERJ-01). No Espírito Santo, a proposta 

seria apresentada com a formalização da Carta-consulta e, em São Paulo, da Consulta Prévia, 

que seriam analisadas pelas equipes técnicas do IEMA e da CETESB, respectivamente 

(representantes-chave EES-02 e ESP-01). 
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- Triagem do projeto, determinação do escopo dos estudos ambientais e formalização do 

processo de licenciamento 

 

Em Minas Gerais, a triagem do projeto e a determinação do escopo dos estudos ambientais 

foram realizadas em novembro de 2007 pelo setor de atendimento da SUPRAM, antes da 

formalização do processo de licenciamento. O FCEI, apresentado pelo empreendedor, 

contemplou informações fundamentais para o enquadramento do projeto conforme a DN 

COPAM 74/04. Os parâmetros de porte utilizados foram “área inundada (ha)” e “capacidade 

instalada (MW)”, sendo o projeto enquadrado na classe 5, porte médio e potencial poluidor 

e/ou degradador geral grande. Através do FOBI - Formulário de Orientação Básica Integrado, 

foram requeridos do empreendedor a LP - Licença Prévia (que contempla a fase de 

viabilidade ambiental / locacional) e os estudos ambientais EIA/RIMA, ou seja, a realização 

de uma AIA completa, aprofundada (nota-se a vinculação entre as etapas de triagem e de 

escopo no estado de Minas Gerais). Também foram indicados nesse formulário a 

documentação necessária e o custo “tabelado” de análise do processo de licenciamento (R$ 

41.716,26), que foi pago pelo empreendedor. Esse custo, atualizado para o ano de 2013, seria 

de R$ 57.977,707, conforme Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13. Para o 

cálculo do custo “efetivo” (ou custo “real”) seria aplicada a Planilha de Custos. Essa planilha 

é utilizada pelos órgãos licenciadores mineiros desde 2008, criada a partir da Resolução 

SEMAD 870/08 (revogada pela Resolução 1.919/13), e leva em consideração diversas 

informações como tempo do processo dentro do órgão licenciador, horas técnicas necessárias 

para análise do processo, número de vistorias, etc. Não houve como simular o custo “efetivo”, 

já que essa planilha não foi aplicada ao estudo de caso à época de seu licenciamento, portanto, 

não havendo informações suficientes para simulação.  

 

Entre os documentos exigidos em Minas Gerais, para a formalização do processo de 

licenciamento, destacam-se o FCEI, FOBI, Declaração das Prefeituras Municipais (já que o 

empreendimento interferirá em mais de um município), os estudos ambientais EIA/RIMA, a 

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica e os documentos de Outorga, supressão de 

vegetação, averbação de Reserva Legal e intervenção em APP - Área de Preservação 

Permanente. Salienta-se que o EIA/RIMA, provavelmente, foi elaborado com base no Termo 

de Referência Geral (para qualquer atividade com esses estudos), já que não há no estado 

nenhuma referência específica para elaboração desses estudos para a atividade “usina 
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hidrelétrica”. Esse documento encontra-se disponível ao empreendedor no website da 

SEMAD. 

 

No Espírito Santo foi realizada, em setembro de 2013, a triagem online da atividade “usina 

hidrelétrica”, através do sistema informatizado de enquadramento do IEMA, disponível em 

seu website. Mas a triagem também poderia ser realizada de forma presencial, no balcão de 

atendimento do órgão licenciador. Foi gerado um formulário de enquadramento (conforme IN 

10/10) que indicou o tipo de licença necessária, a classificação, os parâmetros de 

enquadramento e o valor do licenciamento. Foi exigida a LP e a atividade enquadrada na 

maior classe do Espírito Santo (IV), conforme o porte (grande) e o potencial poluidor / 

degradador (alto). Os parâmetros adotados foram “área inundada (ha)” e “extensão do trecho 

de vazão reduzida (km)”. As “taxas de licenciamento” informadas no formulário de 

enquadramento, segundo a Lei Estadual 7.001/01, foram R$ 4.656,81 e R$ 27.940,86, sendo o 

maior valor em caso de necessidade do EIA/RIMA para subsidiar o processo de 

licenciamento. A etapa de triagem indicou a necessidade do licenciamento com AIA, mas não 

determinou o grau de exigência dessa avaliação, já que, para a atividade “usina hidrelétrica”, a 

triagem não se encontrou vinculada à etapa de escopo dos estudos ambientais. O escopo seria 

definido pela área técnica do órgão licenciador e somente foi possível compreendê-lo através 

da entrevista com o representante-chave EES-02. Como informado, uma AIA completa seria 

exigida, subsidiada pelos estudos ambientais EIA/RIMA. Portanto, para análise do processo 

de licenciamento, seria exigida a maior “taxa de licenciamento” (R$ 27.940,86) informada no 

formulário de enquadramento.  

 

No Espírito Santo, após a triagem e antes da formalização do processo de licenciamento, o 

empreendedor apresentaria ao IEMA uma “Carta-consulta” para que a equipe técnica desse 

órgão elaborasse o Termo de Referência dos estudos ambientais necessários (neste caso o 

EIA/RIMA, com base na Resolução CONAMA 01/86) (representante-chave EES-02). O 

Termo de Referência poderia também ser apresentado pelo empreendedor, caso conhecesse a 

significância dos potencias impactos do empreendimento. Esse documento seria, então, 

consolidado e aprovado pela equipe técnica do órgão licenciador (representante-chave EES-

02). Deste modo, o processo de licenciamento seria formalizado com apresentação dos 

estudos ambientais.  
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Os “documentos básicos” necessários para a formalização do processo de licenciamento 

encontram-se listados no website do IEMA (representante-chave EES-01) e os “documentos 

específicos” (estudos ambientais) seriam definidos pela área técnica antes da formalização do 

processo (representante-chave EES-02). Os principais documentos seriam: Formulário de 

enquadramento da atividade; Anuência da Prefeitura Municipal; Relatório de Informações 

sobre Investimentos Executados; Anuência do IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal, para supressão da vegetação; Projetos pertinentes à atividade; EIA/RIMA; e ART 

(representantes-chave EES-01 e EES-02).  

 

No Rio de Janeiro a triagem da atividade “usina hidrelétrica” foi realizada, em setembro de 

2013, de forma online, através do sistema informatizado de enquadramento do INEA, 

disponível em seu website. A triagem poderia também ser realizada de forma presencial, no 

balcão de atendimento desse órgão licenciador. Foi gerado um formulário de enquadramento 

(conforme Decreto Estadual 42.159/09 e Resoluções INEA 52/12 e 53/12) que indicou o tipo 

de licença necessária, a classificação, os parâmetros de enquadramento, o valor do 

licenciamento e os “documentos gerais” necessários. Foi exigida a LP e a atividade 

enquadrada na maior classe do Rio de Janeiro (classe 6), segundo o porte (grande) e o 

potencial poluidor / impacto (alto). Os parâmetros adotados foram “área alagada (km
2
)”, “tipo 

de combustível utilizado” e “potência instalada (MW)”. O “custo da análise” informado no 

formulário de enquadramento foi de R$ 42.813,41, mas o valor cobrado do empreendedor, no 

final do ano de 2013, seria de R$ 55.657,44, devido à revisão da Norma Operacional - NOP-

INEA-02 pela Resolução CONEMA 51/13 (representante-chave ERJ-01).  

 

A etapa de triagem da “usina hidrelétrica”, no Rio de Janeiro, definiu a necessidade do 

licenciamento com AIA, mas não determinou o grau de exigência dessa avaliação, já que, 

para essa atividade, não se encontrou vinculada à etapa de escopo dos estudos ambientais. O 

escopo seria definido pela área técnica do órgão licenciador e somente foi possível 

compreendê-lo através da entrevista com o representante-chave ERJ-02. Como informado, 

uma AIA completa seria exigida, subsidiada pelos estudos ambientais EIA/RIMA. Portanto, 

ao custo de R$ 55.657,44 seria adicionado mais R$ 80.411,72 para análise desses estudos, 

totalizando R$ 136.069,16 (ver NOP-INEA-02). Após a triagem e a formalização do processo 

de licenciamento, a equipe técnica do INEA realizaria vistoria no local de implantação do 

empreendimento para subsidiar a elaboração da “Instrução Técnica - IT”, ou seja, o roteiro 

dos estudos ambientais a serem apresentados pelo empreendedor (neste caso o EIA/RIMA, 
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em cumprimento à Lei Estadual 1.356/88) (representante-chave ERJ-02). Assim, o processo 

de licenciamento seria formalizado sem apresentação dos estudos ambientais. 

 

Além dos “documentos gerais” listados no formulário de enquadramento, seriam solicitados, 

pelo setor de atendimento do INEA, alguns “documentos específicos” na formalização do 

processo de licenciamento (representante-chave ERJ-01). Entre os documentos necessários 

destacam-se: Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de Zoneamento; Registro no 

Cadastro Técnico Federal - CTF ou no Cadastro Técnico Estadual - CTE; Reserva Legal 

averbada na certidão de registro: se não houver, seguir procedimento próprio do INEA; 

Memorial descritivo da atividade; Projeto Executivo; Representações gráficas do 

empreendimento; e ART (representante-chave ERJ-01).  

 

Em São Paulo, a triagem da atividade “usina hidrelétrica” seria feita pela equipe técnica da 

CETESB e sua simulação só foi possível através da entrevista realizada em dezembro de 2013 

com o representante-chave ESP-01. Antes da formalização do processo de licenciamento, o 

empreendedor realizaria uma Consulta Prévia junto à CETESB para que a equipe técnica 

definisse o tipo de instrumento mais adequado para o licenciamento, ou seja, seria realizada 

uma análise caso a caso. Neste caso, as etapas de triagem e de escopo estariam vinculadas. 

Não há regulamento estadual para enquadramento dessa atividade em São Paulo 

(representante-chave ESP-01). Sua convocação ao licenciamento seria feita utilizando as 

Resoluções CONAMA 01/86 e 237/97. O representante-chave (ESP-01) informou ainda que, 

para a fase de projeto, seria exigida primeiramente a LP. Quanto aos estudos ambientais, disse 

que: 

 

Não existe uma linha de corte para a determinação do estudo que subsidiará 

a análise (EIA/RIMA, 30RAP ou 31EAS). A definição ocorre conforme as 

características ambientais locais e regionais, por exemplo: número de 
propriedades afetadas, interferência com atividades econômicas relevantes, 

estágio de desenvolvimento da vegetação afetada, etc. (representante-chave 

ESP-01).  

 

Como também informado, a CETESB desistiu de criar uma linha de corte para essa atividade, 

pois percebeu que, na prática, não funcionaria e criaria transtornos ao órgão licenciador e aos 

empreendedores, tendo em vista as diversidades locacionais existentes. Mas “[...] 

                                                
30 RAP - Relatório Ambiental Preliminar (CETESB, 2013a) 
31 EAS - Estudo Ambiental Simplificado (CETESB, 2013a). 
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considerando as características apresentadas, sobretudo a área a ser alagada e a extensão do 

trecho de vazão reduzida, é mais provável que fosse solicitado um EIA/RIMA.” 

(representante-chave ESP-01). Seria, portanto, realizada uma AIA aprofundada devido à 

complexidade desses estudos. A atividade não receberia uma “classificação numérica” como 

nos outros estados, mas seria enquadrada como “potencial ou efetivamente causadora de 

significativa degradação ambiental”, segundo a Resolução SMA 54/04. 

 

O empreendedor, então, apresentaria um Plano de Trabalho - PT que seria utilizado pela 

equipe técnica para elaborar o Termo de Referência dos estudos ambientais EIA/RIMA 

(“documentos específicos”) e definir os “documentos básicos” necessários para a 

formalização do processo de licenciamento (alguns desses documentos também se encontram 

listados no website da CETESB). Os principais documentos seriam: Declaração e Certidão da 

Prefeitura Municipal; Exame técnico dos municípios; Estudo arqueológico e manifestação do 

IPHAN; Outorga de implantação emitida pelo DAEE - Departamento de Águas e Energia 

Elétrica; Resolução autorizativa da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica; 

Autorização estadual de manejo de fauna; EIA/RIMA; e ART (representante-chave ESP-01).  

 

Para fins de cobrança do custo de análise do processo de licenciamento, a equipe técnica 

definiria a classe do EIA/RIMA (conforme Decreto Estadual 55.149/09) que, para o caso 

simulado, foi considerado pelo representante-chave ESP-01 como classe 3 (com mais fatores 

complicadores), o que equivale a R$ 87.165,00 em 2013. Também seriam cobrados R$ 

4.842,50 pela Consulta Prévia e R$ 6.779,50 pelo Plano de Trabalho, ou seja, um total de R$ 

98.787,00. 

 

Concluindo, a triagem da atividade “usina hidrelétrica” nos estados do Espírito Santo e Rio de 

Janeiro foi realizada de forma rápida, através de sistemas informatizados de enquadramento 

online, disponíveis nos websites dos órgãos licenciadores. Em Minas Gerais foi necessário 

que o proponente se dirigisse pessoalmente ao órgão licenciador ou enviasse via correios o 

formulário necessário para enquadramento da atividade (FCEI), o que pode tornar o processo 

de triagem mais demorado. Nos três estados a triagem, feita com base em listas positivas de 

projetos, critérios de corte e classificações, resultou em um enquadramento objetivo e 

padronizado. No caso de São Paulo, a triagem da atividade seria realizada pela área técnica, 

através de uma análise caso a caso, onde a necessidade da avaliação dos impactos seria 

individualmente analisada. Essa técnica de triagem é mais discricionária, subjetiva e poderia 
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demandar maior tempo, se comparada às técnicas dos outros estados; mas, por outro lado, 

provavelmente levaria em consideração particularidades do projeto, inclusive locacionais, 

através de uma análise técnica mais criteriosa. A metodologia de triagem de São Paulo, para 

essa atividade, seria a mais distinta, pois, além disso, não haveria um enquadramento 

“numérico” da atividade.  

 

As simulações também indicaram diferenças entre os parâmetros de triagem utilizados nos 

quatro estados, como entre os de Minas Gerais (área inundada e capacidade instalada) e os do 

Espírito Santo (área inundada e extensão do trecho de vazão reduzida); mas apontaram, em 

todos os casos, a necessidade da LP para avaliação dos impactos, que engloba a fase de 

viabilidade ambiental e locacional do empreendimento. Portanto, posteriormente, seriam 

necessárias novas fases do licenciamento para a implantação e operação da atividade (LI e 

LO), ou seja, o licenciamento seria trifásico.  

 

Em Minas Gerais e São Paulo a triagem estava vinculada à etapa de escopo, portanto, foi 

informado o grau de aprofundamento da AIA ou o tipo de estudos ambientais e seu conteúdo. 

Porém, em MG, essas etapas foram desenvolvidas pelo setor de atendimento do órgão 

licenciador, provavelmente no mesmo dia da apresentação da proposta e, em SP, seriam 

desenvolvidas pela área técnica, após análise do projeto, o que poderia tornar o processo mais 

lento. Nos outros dois estados (Espírito Santo e Rio de Janeiro) as etapas de triagem e de 

escopo seriam realizadas separadamente, sendo a triagem realizada pelos setores de 

atendimento e o escopo pelas áreas técnicas. A diferença é que, no ES, o escopo seria definido 

após a triagem e antes da formalização do processo de licenciamento e, no RJ, somente após a 

triagem, a formalização do processo e vistoria no empreendimento, o que poderia demandar 

mais tempo. Seria unânime nos quatro estados a exigência de uma AIA aprofundada com 

apresentação de EIA/RIMA. Isso pode ser justificado pelo conhecimento preexistente dos 

impactos negativos ocasionados pela atividade “usina hidrelétrica” e também pela existência 

da Resolução CONAMA 01/86, que indica a significância dos impactos dessa atividade e a 

necessidade de avaliá-los através do EIA/RIMA. Os processos subsidiados por esses estudos, 

além de mais complexos e demandarem mais tempo, provavelmente seriam acompanhados 

pela necessidade de anuências de outros órgãos públicos, como, por exemplo, a do IPHAN - 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para avaliação dos impactos sobre o 

patrimônio arqueológico, o que poderia atrasar ainda mais a obtenção da licença. No ES, RJ e 

SP os termos de referência para elaboração do EIA/RIMA seriam realizados pela área técnica, 
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conforme características de cada projeto. Apenas em MG existe um termo de referência geral, 

para elaboração de qualquer EIA/RIMA, independente das especificidades do projeto e sua 

localização, o que pode impulsionar a apresentação de estudos abrangentes e pouco 

criteriosos, porém em menor tempo. 

 

Grande parte dos documentos necessários, para a formalização do processo de licenciamento, 

variaria de um estado para o outro. Por exemplo, no Espírito Santo seria solicitado relatório de 

informações sobre os investimentos executados pelo empreendimento e, em São Paulo, a 

Manifestação do IPHAN, documentos que não seriam exigidos nos outros estados. Alguns 

documentos dependeriam de outras instituições, portanto, demandariam maior prazo de 

levantamento da documentação, como o caso da Anuência do IDAF para supressão de 

vegetação no ES e a Outorga para uso da água emitida pelo DAEE em SP. Em Minas Gerais, 

por exemplo, essas autorizações foram analisadas no âmbito do processo de licenciamento, 

pela mesma equipe técnica do órgão licenciador. Em relação à manifestação do IPHAN, em 

SP, seria exigida no momento da formalização do processo. Nos outros estados, 

provavelmente, seria solicitada durante a análise técnica (já que se trata de exigência legal 

para qualquer atividade com EIA/RIMA, conforme Portaria IPHAN 230/02). No entanto, se o 

empreendedor não se atentasse para tal documento (sem aviso prévio do órgão licenciador), 

seu processo de licenciamento não seguiria adiante até sua obtenção, demandando maior 

tempo desse processo dentro do órgão ambiental. Também haveria documentos comuns entre 

os estados, como a Declaração da Prefeitura Municipal e a ART.  

 

As simulações de triagem também indicaram grande variação no valor cobrado para análise 

do processo de licenciamento de um estado para o outro; por exemplo, no Espírito Santo seria 

exigido R$ 27.940,86, enquanto no Rio de Janeiro o valor de R$ 136.069,16, ou seja, 

dependendo do estado a obtenção da licença ambiental poderia ser mais onerosa ao 

empreendedor. Mas acredita-se que essa diferença de custos, no caso da atividade “usina 

hidrelétrica”, não teria grande influência no incentivo ou desincentivo à implantação do 

empreendimento em determinado estado, já que também dependeria de questões técnicas 

como o potencial hidráulico existente em um recurso hídrico.  
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- Análise técnica do estudo ambiental  

 

A atividade “usina hidrelétrica” em Minas Gerais foi analisada pela área técnica da SUPRAM 

Jequitinhonha, localizada no município de Diamantina, já que o projeto abrangeu os 

municípios de jurisdição dessa unidade regional (Conceição do Mato Dentro, Gouveia e 

Santana de Pirapama). O prazo máximo para concessão da LP (subsidiada por EIA/RIMA e 

com realização de audiência pública) seria de 12 meses, contados a partir da data de 

formalização do processo de licenciamento, conforme artigo 11 do Decreto Estadual 

44.844/08. Porém, o prazo “real” gasto nesse processo foi de 592 dias ou cerca de 1 ano e 8 

meses, excluído o prazo para elaboração das informações complementares pelo 

empreendedor. O tempo de análise da LP, da formalização à elaboração do parecer técnico, 

foi de 148 dias, aproximadamente 5 meses e, do parecer técnico à concessão da LP, foi de 444 

dias, quase 1 ano e 3 meses, por motivos fortuitos que foram justificados no processo. 

 

No Espírito Santo, considerando que a atividade estudo de caso é passível de avaliação dos 

impactos com EIA/RIMA, ela seria analisada pela Coordenação de Avaliação de Impactos 

Ambientais - CAIA do IEMA, localizado na cidade de Cariacica (representante-chave EES-

01). Como informado pelo coordenador (representante-chave EES-02), o prazo máximo de 

análise do processo de licenciamento seria de 12 meses, contados da data do requerimento da 

licença, conforme artigo 23, inciso I, do Decreto Estadual 1.777/07.  

 

No Rio de Janeiro, a atividade seria analisada pela CEAM - Coordenação de Estudos 

Ambientais do INEA, localizado na capital (representante-chave ERJ-01), já que a atividade 

nesse estado também seria passível de avaliação dos impactos com EIA/RIMA. Como 

informado pelo representante-chave CRJ-01, o prazo máximo de análise seria de 12 meses, 

segundo artigo 14 da Resolução CONAMA 237/97. A análise técnica (representante-chave 

ERJ-02): 

 

[...] deverá ser realizada num prazo máximo de 2/3 (dois terços) do tempo 

fornecido ao interessado para apresentação e apresentação do EIA e do 

respectivo RIMA, ou num prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, 
a partir do atendimento de todas as exigências. (CECA, 1994). 

 

Considerando que no Rio de Janeiro poderia ser concedido ao empreendedor prazo de 180 

dias para apresentação do EIA/RIMA, prorrogável por mais duas vezes de 90 dias (segundo a 
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Resolução INEA 85/14), o prazo somente da análise técnica poderia chegar a 240 dias ou 8 

meses. 

 

Em São Paulo, a atividade seria analisada pelo Setor de Avaliação de Obras Hidráulicas - 

IOEH da CETESB, localizada na capital (representante-chave ESP-01). Como informado pelo 

entrevistado, o prazo máximo de análise do processo, com EIA/RIMA e possivelmente 

audiência pública, seria de 12 meses, contados da data do protocolo do requerimento até seu 

deferimento, conforme artigo 9°, § 1°, do Decreto Estadual 47.400/02.  

 

Salienta-se que, em todos os estados, o prazo de análise do processo de licenciamento ficaria 

suspenso durante a elaboração de informações complementares pelo proponente do projeto, 

caso necessárias. Os regulamentos estaduais acompanharam as regras da Resolução 

CONAMA 237/97, de abrangência nacional, já que o prazo máximo para concessão da LP 

seria igual em todos os estados. 

 

- Consulta pública  

 

Em Minas Gerais foi realizada audiência pública para divulgar o projeto da “usina 

hidrelétrica” e seus impactos ambientais, principalmente à população direta e indiretamente 

atingida, e também para discutir o RIMA (que refletiu as conclusões do EIA). Nos outros três 

estados (ES, RJ e SP), a audiência pública também poderia acontecer, caso solicitada, como 

declarado pelos representantes-chave EES-02, ERJ-02 e ESP-01. Esse tipo de consulta 

pública é regido, em todos os estados, por regulamentos estaduais, quais sejam: DN COPAM 

12/94 em Minas Gerais, Decreto Estadual 1.777/07 no Espírito Santo, Resolução CONEMA 

35/11 no Rio de Janeiro e Deliberação CONSEMA 50/92 em São Paulo (representantes-chave 

EES-02, ERJ-02 e ESP-01). Esses regulamentos seguem as regras federais das Resoluções 

CONAMA 01/86 e 09/87. A audiência pública tem importância reconhecida nos processos de 

licenciamento, principalmente, de grandes projetos, mas, de certa maneira, poderia atrasar a 

obtenção da licença. 

 

- Condicionantes e modalidade de licença 

 

Em Minas Gerais a LP foi concedida com condicionantes e validade de 4 anos, de acordo com 

o artigo 1°, inciso I, da DN COPAM 17/96. Ao empreendedor, posteriormente, foi concedida 
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a LI, e a LO ainda será requerida. No Espírito Santo o prazo de validade da LP seria de, “no 

mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos 

relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.” 

(ESPÍRITO SANTO, 2007). Mas é usual emitir, para essa atividade, a LP com 4 anos de 

validade, segundo informado pelo representante-chave EES-02. A licença poderia ser 

concedida com condicionantes e o interessado deveria requerer novas licenças para as 

próximas fases do empreendimento, implantação e operação (LI e LO) (representante-chave 

EES-02). Já o prazo de validade da LP no Rio de Janeiro seria de “no mínimo o estabelecido 

no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e no máximo de 5 (cinco) 

anos.” (RIO DE JANEIRO, 2009). Essa licença também poderia ser concedida com 

condicionantes e o empreendedor deveria requerer, posteriormente, a LI e a LO 

(representante-chave ERJ-02). Em São Paulo o prazo seria de, “no mínimo, aquele 

estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao 

empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.” (SMA, 2004; SÃO 

PAULO, 2002). A LP poderia ser concedida com condicionantes e, em seguida, seriam 

necessárias a LI e a LO (representante-chave ESP-01). 

 

Concluindo, em todos os estados poderiam ser impostas condicionantes para a emissão da LP 

e seria realizado o licenciamento trifásico da atividade (LP + LI + LO). O prazo de validade 

da LP seria de, no máximo, 5 anos, exceto em Minas Gerais, cuja validade é de até 4 anos. 

Percebe-se que os regulamentos estaduais acompanharam a exigência da Resolução 

CONAMA 237/97 em relação à validade da licença. 

 

A tabela 6.11, a seguir, apresenta os resultados das simulações de triagem realizadas para a 

atividade “usina hidrelétrica”.   
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Tabela 6.11 - Resultados das simulações de triagem para a atividade “usina hidrelétrica”: estudo de caso 1 

ESTADO 
MINAS GERAIS - caso real 

(triagem em nov./07) 
ESPÍRITO SANTO - simulação 

(triagem em set./13) 
RIO DE JANEIRO - simulação 

(triagem em set./13) 
SÃO PAULO - simulação 

(triagem em dez./13) 

Município(s) de 

localização da 

atividade 

Conceição do Mato Dentro, Gouveia e 
Santana de Pirapama 

Divino de São Lourenço Macuco Borá 

Órgão / setor 

responsável pela 

análise do processo de 

licenciamento 

SUPRAM Jequitinhonha - Diamantina 
IEMA / CAIA - Coordenação de 

Avaliação de Impactos Ambientais -
Cariacica 

INEA / CEAM - Coordenação de Estudos 
Ambientais - Rio de Janeiro 

CETESB / IOEH - Setor de 
Avaliação de Obras 

Hidráulicas - São Paulo 

Código e descrição da 

atividade 

E-02-01-1 - Barragens de geração de 
energia - Hidrelétricas 

21.14 - Usina Hidrelétrica (UHE) 
com Trecho de Vazão Reduzida 
(TVR) e demais aproveitamentos 

hidrelétricos (Micro, Mini e 
Pequena Central Hidrelétrica) 

35.11.02 - Implantação de usina hidrelétrica para 
geração de energia elétrica  

Usina hidrelétrica 

Legislação de triagem 

da atividade 
 Lista positiva da DN COPAM 74/04 Lista positiva da IN 10/10  

Listas positivas do Decreto Estadual 42.159/09 e das 

Resoluções INEA 52/12 e 53/12 - critério de 
enquadramento CE038 

Listas positivas das 

Resoluções CONAMA 01/86 
e 237/97 

Critérios de triagem  

Potencial 
poluidor / 

degradador 

Ar Pequeno 

Potencial poluidor / 
degradador 

Alto 

Potencial Poluidor Inicial Mínimo - 
PPIM 

Alto 

Análise caso a caso pela 
equipe técnica da CETESB, 
onde são verificadas várias 
características ambientais e 
sociais, locais e regionais.  

Água Grande 

Potencial 
poluidor / 
Impacto  

Área alagada até 10 km2 

32
(A = 0,33 km

2
) 

Médio 

Solo Grande 
Nenhum tipo de 

combustível utilizado para 
geração de energia 

(hidrelétrica) 

Insigni-
ficante Potencial poluidor / 

degradador geral 
Grande 

Porte 

33Os demais 
34

(A = 33 ha e 

CI = 30 MW) 

Médio Porte 

35I > 35 
36

(I = 33 + 2 

× 4,2 = 41,4) 

Grande Porte 
Potência instalada acima 

de 10, até 100 MW 
37

(P = 30 MW) 

Grande 

Classificação da 

atividade 
5 IV 6A (Alto impacto) 

Potencial ou efetivamente 

causadora de significativa 

degradação ambiental 

                                                
32 Dado real de área alagada (33 ha = 0,33 km2) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
33 Porte Pequeno: área inundada < 150 ha e capacidade instalada < 30 MW. Porte Grande: área inundada > 1000 ha ou capacidade instalada > 100 MW. Porte Médio: os demais (COPAM, 2004).   
34 Dados reais de área inundada (33 ha) e capacidade instalada (30 MW) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
35 I - Índice = Área inundada (ha - hectares) + 2 × extensão do TVR ou Trecho de Vazão Reduzida (km - quilômetros) (IEMA, 2010a).  
36 Dados reais de área inundada (33 ha) e extensão do TVR (4,2 km) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
37 Dado real de potência instalada (30 MW) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
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Tipo de licença 

requerida 
LP - Licença Prévia LP - Licença Prévia LP - Licença Prévia LP - Licença Prévia 

Fase do 

empreendimento 

contemplada pela 

licença 

Viabilidade ambiental / locacional. Viabilidade ambiental / locacional. Viabilidade ambiental / locacional. 
Viabilidade ambiental / 

locacional. 

Exigência de AIA / 

grau de exigência  
AIA exigida / aprofundada AIA exigida / aprofundada AIA exigida / aprofundada AIA exigida / aprofundada  

Principais estudos 

ambientais exigidos 

para AIA 

EIA/RIMA  EIA/RIMA  EIA/RIMA  38EIA/RIMA 

Legislação de 

referência e critério 

de triagem para 

exigência dos estudos 

ambientais 

Resolução CONAMA 01/86 
(Critério: capacidade > 10MW)  

Resolução CONAMA 01/86 
(Critério: capacidade > 10MW) 

Lei Estadual 1.356/88 
(Critério: capacidade ≥ 10MW) 

Análise caso a caso 

Termo de Referência 

(TR) utilizado para 

elaboração dos 

estudos ambientais 

TR Geral para qualquer atividade com 
EIA/RIMA, disponível no website da 
SEMAD. 

TR Específico para o 
empreendimento, elaborado pela 

equipe técnica do IEMA ou pelo 
empreendedor. 

Instrução Técnica (IT) Específica para o 
empreendimento, elaborada pela equipe técnica do 
INEA. 

TR Específico para o 
empreendimento, elaborado 
pela equipe técnica da 

CETESB, conforme Plano de 
Trabalho apresentado pelo 
empreendedor. 

Forma de triagem da 

atividade e 

determinação do 

escopo dos estudos 

ambientais 

Triagem e determinação do escopo 
realizadas no balcão de atendimento 
do órgão ambiental, antes da 
formalização do processo de 
licenciamento. 

Triagem realizada, antes da 
formalização do processo de 
licenciamento, no balcão de 
atendimento e/ou em sistema 

informatizado online disponível no 
website do órgão ambiental. 
Determinação do escopo dos estudos 
ambientais realizada pela equipe 
técnica do órgão ambiental, também 
antes da formalização do processo. 

Triagem realizada, antes da formalização do 
processo de licenciamento, no balcão de atendimento 
e/ou em sistema informatizado online disponível no 
website do órgão ambiental. Determinação do escopo 
dos estudos ambientais realizada pela equipe técnica 
do órgão ambiental, após a formalização do 

processo. 

Triagem e determinação do 
escopo realizadas pela 

equipe técnica do órgão 
ambiental, antes da 
formalização do processo de 
licenciamento. 

                                                
38 Em entrevista com o representante-chave ESP-01, da CETESB, foi informado que, provavelmente, seria exigido do empreendedor o EIA/RIMA, ou seja, a avaliação aprofundada dos impactos, 
considerando algumas características do empreendimento mineiro utilizado para simulação, sobretudo a área inundada (33 ha) e a extensão do TVR (4,2 km). 
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Exigência dos estudos 

ambientais na 

formalização do 

processo de 

licenciamento 

Sim.  No formulário denominado 
FOBI, entregue ao empreendedor pelo 
setor de atendimento da SUPRAM, 

foram indicados os estudos 
necessários para a formalização do 
processo de licenciamento dessa 
atividade. 

Sim. Antes da formalização do 

processo de licenciamento, o 
empreendedor apresentaria ao 
IEMA uma Carta-consulta para que 
a equipe técnica desse órgão 
elaborasse o Termo de Referência 
dos estudos ambientais a serem 
realizados. Em alguns casos o 
empreendedor poderia apresentar o 

Termo de Referência, que então 
seria consolidado pela equipe 
técnica do IEMA. 

Não. Após a formalização do processo de 
licenciamento, a equipe técnica do INEA realizaria 
vistoria no local do empreendimento para subsidiar a 
elaboração da Instrução Técnica (IT), ou seja, o 
roteiro dos estudos ambientais a serem apresentados 
pelo empreendedor. 

Sim. Antes da formalização 
do processo de 
licenciamento, o 
empreendedor realizaria uma 

Consulta Prévia junto à 
CETESB, para que a equipe 
técnica desse órgão definisse 
os estudos ambientais 
necessários. Verificada a 
necessidade do EIA/RIMA, 
seria solicitada ao 
empreendedor a 

apresentação de Plano de 
Trabalho, o qual seria 
avaliado pela equipe técnica 
para a elaboração do Termo 
de Referência do 
EIA/RIMA.  

Síntese dos principais 

documentos e estudos 

ambientais exigidos 

para formalização do 

processo de 

licenciamento 

(ver apêndice E) 

- Formulário Integrado de 
Caracterização do Empreendimento 
(FCEI) e Formulário de Orientação 
Básica Integrado (FOBI); 

- Declaração das Prefeituras 
Municipais; 
- EIA/RIMA; 
- Documentos para formalização de 
processos de supressão de vegetação, 
averbação de Reserva Legal e 
intervenção em APP - Área de 
Preservação Permanente; 

- Documentos para formalização de 
processos de Outorga; 
- Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). 

- Formulário de enquadramento da 
atividade; 
- Anuência da Prefeitura Municipal; 
- Relatório de Informações sobre 
Investimentos Executados; 
- Anuência do Instituto de Defesa 

Agropecuária e Florestal (IDAF) 
para supressão da vegetação; 
- Projetos pertinentes à atividade; 
- EIA/RIMA; 
- ART. 

- Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de 
Zoneamento; 
- Registro no Cadastro Técnico Federal (CTF) ou no 
Cadastro Técnico Estadual (CTE); 
- Reserva Legal averbada na certidão de registro 
(RGI): se não houver, seguir procedimento próprio 

do INEA; 
- Memorial descritivo da atividade;  
- Projeto Executivo;  
- Representações gráficas do empreendimento;  
- ART. 

- Declaração e Certidão da 
Prefeitura Municipal; 
- Exame técnico dos 
municípios; 
- Estudo arqueológico e 
manifestação do IPHAN; 
- Outorga de implantação 
emitida pelo DAEE - 
Departamento de Águas e 

Energia Elétrica; 
- Resolução autorizativa da 
ANEEL - Agência Nacional 
de Energia Elétrica; 
- Autorização estadual de 
manejo de fauna; 
- EIA/RIMA; 
- ART. 

Exigência de 

Audiência Pública 
Sim  Sim  Sim Sim 

Legislação de 

referência para 

exigência da 

Audiência Pública 

DN COPAM 12/94 Decreto Estadual 1.777/07 Resolução CONEMA 35/11 
Deliberação CONSEMA 

50/92 
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Prazo para emissão 

da licença, conforme 

legislação de 

referência 

39
Máximo de 12 meses 

(Decreto Estadual 44.844/08) 
Máximo de 12 meses 

(Decreto Estadual 1.777/07) 

Máximo de 12 meses  
(Resolução CONAMA 237/97). O prazo somente da 

40análise técnica pode chegar a 240 dias.  

Máximo de 12 meses 
(Decreto Estadual 47.400/02) 

Custo de análise do 

licenciamento no 

órgão ambiental, em 

Unidade Fiscal (2013) 

11.036,31 41UFEMG + custo de 
análise do EIA/RIMA de 12.139,94 

UFEMG = 23.176,25 UFEMG 
(tabelado) 

1.955 42VRTE (atividade não 
industrial) + seis vezes esse valor 

devido ao EIA/RIMA = 11730 
VRTE 

23.127 43UFIR + custo de análise do EIA/RIMA de 
33.413 UFIR = 56.540 UFIR 

4.500 44UFESP + 250 
(consulta) + 350 (plano de 
trabalho) = 5.100 UFESP 

Custo de análise do 

licenciamento no 

órgão ambiental, em 

reais (2013) 

45R$ 57.977,707 
(valor tabelado)  

R$ 27.940,86 R$ 136.069,16 R$ 98.787,00 

Legislação de 

referência para o 

cálculo do custo de 

análise  

Resolução Conjunta 

SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13 
Lei Estadual 7.001/01 

NOP-INEA-02  

(aprovada pela Resolução CONEMA 51/13) 
Decreto Estadual 55.149/09 

Licença concedida 

com condicionantes 
Sim Sim Sim  Sim 

Prazo de validade da 

licença, conforme 

legislação de 

referência 

46
Até 4 anos 

(DN COPAM 17/96) 

Até 5 anos 
(Decreto Estadual 1.777/07), mas 
para esta atividade é usual emitir a 
LP com validade de 4 anos. 

Até 5 anos  
(Decreto Estadual 42.159/09) 

Até 5 anos  

(Resolução SMA 54/04 e 
Decreto Estadual 47.400/02) 

Licenças posteriores 
LI - Licença de Instalação  
LO - Licença de Operação 

LI - Licença de Instalação  
LO - Licença de Operação 

LI - Licença de Instalação  
LO - Licença de Operação 

LI - Licença de Instalação  
LO - Licença de Operação 

Fonte: A autora. 

                                                
39 O tempo de análise da LP (da formalização à concessão da licença), do empreendimento mineiro utilizado para simulação, foi de 592 dias (quase 1 ano e 8 meses), excluído o prazo para 
elaboração das informações complementares pelo empreendedor. 
40 A Norma Administrativa - NA-042.R-9, aprovada pela Deliberação CECA/CN 3.329/94, informa que a fase de análise técnica não poderá exceder a 2/3 (dois terços) do prazo concedido ao 
empreendedor para apresentação do EIA/RIMA, que é de 180 dias (segundo a Resolução INEA 85/14), prorrogável por mais duas vezes de 90 dias. 
41 UFEMG - Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, conforme Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13. Valor da UFEMG (ano 2013) = R$ 2,5016. 
42 VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo, conforme Lei Estadual 7.001/01. Valor do VRTE (ano 2013) = R$ 2,3820. 
43 UFIR - Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro, conforme Resolução CONEMA 51/13 - NOP INEA 02. Valor da UFIR (ano 2013) = R$ 2,4066. 
44 UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, conforme Decreto Estadual 55.149/09. Valor da UFESP (ano 2013) = R$ 19,37. Em entrevista com o representante-chave ESP-01, da 
CETESB, foi informado que, provavelmente, o EIA/RIMA seria classe III (o mais complexo) e seria cobrado 4500 UFESP, de acordo com o Decreto Estadual 55.149/09. 
45 O valor cobrado em 2007, do empreendimento mineiro utilizado para simulação, foi de R$ 41.716,26 (valor tabelado), conforme FOBI. Na época não foi aplicada a Planilha de Custos para o 
cálculo do valor efetivo do licenciamento. 
46 A LP do empreendimento mineiro utilizado para simulação foi emitida com prazo de validade de 4 anos. 
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6.3.2.2. Mineração de granito 

 

O subsolo brasileiro é rico em minérios mundialmente competitivos. O crescimento da 

população e desenvolvimento do país impulsiona a exploração mineral que, hoje, representa 

3% a 5% do PIB - Produto Interno Bruto. Estima-se que a produção mineral brasileira 

continuará crescendo entre 5% a 8% ao ano nos próximos três anos (DIAS et al. 2013). 

 

Os granitos são considerados rochas ornamentais e de revestimento, cujo segmento mostra 

grande evolução desde a década de 1990. O Brasil ocupa a 5ª posição como exportador dessas 

rochas, brutas e processadas, com participação relevante no cenário mundial (MME, 2010). 

 

Dentre um dos desafios do planejamento de novos empreendimentos minerários no Brasil está 

o “maior rigor na aplicação dos requisitos relativos ao processo de licenciamento ambiental 

[...]” (DIAS et al. 2013). A Resolução CONAMA 01/86 estabelece, em nível nacional, a 

necessidade de um Estudo de Impacto Ambiental antes da implantação de qualquer “extração 

de minério”. Porém, em alguns estados brasileiros, esse complexo estudo não é exigido em 

certos casos, já que as instituições licenciadoras, respaldadas pela Resolução CONAMA 

237/97, criaram procedimentos simplificados para projetos considerados de pequeno porte e 

de impactos socioambientais insignificantes.  

 

- Apresentação da proposta de projeto 

 

No estado de Minas Gerais, a apresentação da proposta do projeto “mineração de granito” 

ocorreu através da formalização pelo empreendedor do FCE - Formulário de Caracterização 

do Empreendimento no balcão de atendimento da SUPRAM Jequitinhonha. No Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, a apresentação da proposta ocorreria nos balcões de 

atendimento do IEMA, INEA e Agência Ambiental de Marília da CETESB, respectivamente 

(representantes-chave EES-01, ERJ-01 e ESP-02). 

 

- Triagem do projeto, determinação do escopo dos estudos ambientais e formalização do 

processo de licenciamento 

 

Em Minas Gerais, a triagem do projeto foi realizada em abril de 2013, pelo setor de 

atendimento da SUPRAM, antes da formalização do processo de licenciamento. O FCE, 
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apresentado pelo empreendedor, contemplou informações fundamentais para o 

enquadramento do projeto conforme a DN COPAM 74/04. O parâmetro de porte utilizado foi 

“produção bruta (m
3
/ano)”, sendo o projeto enquadrado na classe 1, porte pequeno e potencial 

poluidor e/ou degradador geral médio. Através do FOBI, foi requerida do empreendedor a 

formalização do processo de Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF, que 

contempla as fases de viabilidade ambiental / locacional, implantação e operação do 

empreendimento, no qual não foi exigida a apresentação de estudos ambientais e, portanto, 

não foi realizada pelo órgão licenciador a avaliação dos potenciais impactos ocasionados pelo 

empreendimento. Também foram indicados nesse formulário a documentação necessária e o 

custo “tabelado” do processo (R$ 1.104,33, conforme Resolução Conjunta 

SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13), que foi pago pelo empreendedor ao órgão licenciador. Entre 

os documentos exigidos destacam-se o FCE, FOBI, Declaração da Prefeitura Municipal, 

Termo de Responsabilidade, Certificado de Outorga, Ofício emitido pelo DNPM requerendo a 

AAF, Cópia do alvará de pesquisa / DNPM, Planta ou croqui do empreendimento, e ART. 

 

Por se tratar de atividade minerária, também foi declarado no formulário de enquadramento 

de Minas Gerais (FCE) que o empreendimento possuía Guia de Utilização junto ao DNPM - 

Departamento Nacional de Produção Mineral (processo 831.609/2002). Em consultas ao 

website desse órgão público em setembro de 2013 e janeiro de 2014, o seguinte histórico 

resumido do empreendimento foi encontrado: 

 

 Formalizado pelo empreendedor o Requerimento de Autorização de Pesquisa em 

31/07/02; 

 Concedido pelo DNPM o Alvará de Pesquisa em 01/10/02, com vencimento em 01/10/04; 

 Formalizado pelo empreendedor o Relatório Final de Pesquisa em 01/10/04, 

contemplando uma área de 999,11 ha; 

 Formalizado pelo empreendedor o Requerimento de Guia de Utilização em 16/08/06; 

 Concedida pelo DNPM a Guia de Utilização em 19/01/07; 

 Aprovado pelo DNPM o Relatório Final de Pesquisa em 09/12/09, com redução da área 

para 777,8 ha; 

 Formalizado pelo empreendedor o Requerimento de Lavra em 26/02/10. 
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Ressalta-se que o levantamento dessas informações foi essencial para realizar as simulações 

de triagem nos outros estados. 

 

No Espírito Santo foi realizada, em fevereiro de 2014, a triagem online da atividade 

“mineração de granito”, através do sistema informatizado de enquadramento do IEMA, 

disponível em seu website. Mas a triagem também poderia ser realizada de forma presencial, 

no balcão de atendimento do órgão licenciador. Foi gerado um formulário de enquadramento 

(conforme IN 10/10) que indicou o tipo de licença necessária, a classificação, os parâmetros 

de enquadramento e o valor do licenciamento. Foi exigida a LP e a atividade enquadrada na 

classe intermediária do Espírito Santo (classe II), conforme o porte (pequeno) e o potencial 

poluidor / degradador (alto). O parâmetro adotado foi “somatório das áreas de jazidas (ha)”. 

Salienta-se que no ES o licenciamento seria para toda a área da poligonal do DNPM. Nesse 

estado, segundo informado pelo representante-chave EES-03, não seria possível licenciar 

apenas uma frente de lavra (como foi realizado em MG), devido à fase em que o 

empreendimento se encontrava em 2013 junto ao DNPM (com Relatório Final de Pesquisa 

aprovado). Por esse motivo, a triagem online (que havia sido anteriormente realizada em 

outubro de 2013 para apenas uma frente de lavra) teve que ser refeita em 2014 para compor 

toda a poligonal.  

 

As “taxas de licenciamento” informadas no formulário de enquadramento do Espírito Santo 

foram R$ 514,28 e R$ 3.085,70. Para fins de comparação com os outros estados, esses valores 

foram ajustados para o ano de 2013, quando seriam cobrados R$ 485,93 ou R$ 2.915,57 

(conforme Lei Estadual 7.001/01), sendo o maior valor em caso de necessidade do EIA/RIMA 

para subsidiar o processo de licenciamento (a primeira taxa seria aplicada ao estudo de caso, 

como mostrado a seguir).  

 

No Espírito Santo a etapa de triagem dessa atividade estava vinculada a um escopo 

preliminar. A triagem definiu a necessidade do licenciamento com AIA, e o escopo 

determinou o grau de exigência dessa avaliação, com base em estudos ambientais 

preliminares, apesar deles não terem sido indicados no formulário de enquadramento. O 

empreendedor seria orientado pelo IEMA a buscar a lista de “documentos técnicos” (que 

contemplam esses estudos ambientais) no website desse órgão licenciador, assim como os 

“documentos administrativos”, necessários para a formalização do processo de licenciamento 

(representante-chave EES-01). Um dos estudos solicitados seria o RAP - Relatório Ambiental 
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Preliminar, exigido pela IN 11/10 (que trata do licenciamento de empreendimentos 

minerários), cujo termo de referência para sua elaboração encontra-se no anexo I dessa 

instrução. Os principais documentos necessários seriam: Formulário de enquadramento da 

atividade, Prova de titularidade da área junto ao DNPM, RAP, Relatório Técnico de Título de 

Direito Minerário, Relatório de Situação da Explotação Mineral na área requerida, e ART. 

 

A total compreensão da etapa de escopo, no Espírito Santo, somente foi possível através da 

entrevista com o representante-chave EES-03. Após a triagem e a formalização do processo 

de licenciamento, a equipe técnica do IEMA analisaria o RAP apresentado pelo empreendedor 

e verificaria os critérios técnicos relacionados no anexo II da IN 11/10 (ver apêndice D), que 

seriam utilizados para avaliar a necessidade de um estudo complementar (representante-chave 

EES-03). Esses critérios são acoplados em dois grupos.  

 

Grupo 1: Representa os aspectos ambientais físicos, biológicos e 
socioeconômicos que buscam avaliar a relação entre as áreas de extração 

mineral com os recursos hídricos e fragmentos florestais (vegetação de porte 

arbóreo), bens e áreas protegidas (unidades de conservação), meio antrópico 
e social e áreas de preservação permanente (compensação ambiental). 

(IEMA, 2010b). 

 
Grupo 2: Representa os aspectos técnicos-operacionais que buscam avaliar a 

relação entre as áreas de extração mineral com o meio antrópico (impacto 

visual) e seu grau de dificuldade referente aos usos futuros (recuperação das 

áreas degradadas). (IEMA, 2010b). 

 

Cada critério recebe uma pontuação. A somatória dos pontos enquadraria o projeto, a partir de 

uma matriz, em uma das três situações: 1) dispensado da apresentação de estudo 

complementar; 2) necessário o RCA - Relatório de Controle Ambiental como estudo 

complementar; ou 3) necessário o EIA - Estudo de Impacto Ambiental como estudo 

complementar; como mostrado na tabela 6.12, abaixo.  

 

Tabela 6.12 - Matriz para avaliação de estudo complementar no Espírito Santo 

DEFINIÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

GRUPO 2 

GRUPO 1 

 0 - 4 5 - 8 9 - 16 

3 - 10 Dispensado Dispensado RCA 

11 - 15 Dispensado RCA RCA 

16 - 19 RCA RCA EIA 

Fonte: Modificado de IEMA (2010b). 

 

II I 
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Aplicando os critérios ao empreendimento, estudo de caso, ele obteria: 7 pontos no Grupo 1 e 

8 pontos no Grupo 2; portanto, estaria dispensado da apresentação de um estudo 

complementar, bastando o RAP exigido preliminarmente. 

 

No Rio de Janeiro a triagem online da atividade “mineração de granito” foi realizada, em 

outubro de 2013, através do sistema informatizado de enquadramento do INEA, disponível 

em seu website. A triagem poderia também ser realizada de forma presencial, no balcão de 

atendimento desse órgão licenciador. Foi gerado um formulário de enquadramento (conforme 

Decreto Estadual 42.159/09 e Resoluções INEA 52/12 e 53/12) que indicou o tipo de licença 

necessária, a classificação, os parâmetros de enquadramento e o valor do licenciamento. Foi 

exigida a LP e a atividade enquadrada na classe intermediária do Rio de Janeiro (classe 3), 

segundo o porte (grande) e o potencial poluidor / impacto (baixo). Os parâmetros adotados 

foram “capacidade máxima de produção (m
3
/mês)”, “área da frente de lavra (ha)”, “distância 

da área de beneficiamento da margem de corpos hídricos (m)”, “se está inserida em Unidade 

de Conservação”, “se haverá supressão de vegetação” e “se possui instalações de apoio, sem 

ou com oficina”. O “custo da análise” informado no formulário de enquadramento foi de R$ 

22.342,87, mas o valor cobrado do empreendedor, no final do ano de 2013, seria de R$ 

29.042,85, devido à revisão da NOP-INEA-02 pela Resolução CONEMA 51/13 

(representante-chave ERJ-01). Para essa atividade seria exigido o EIA/RIMA (como indicado 

no formulário de enquadramento e confirmado através da entrevista com o representante-

chave ERJ-02), portanto, a esse custo seria adicionado mais R$ 57.481,64, totalizando R$ 

86.524,49 (representante-chave ERJ-01). 

 

A etapa de triagem da “mineração de granito”, no Rio de Janeiro, definiu a necessidade do 

licenciamento com AIA e se encontrou vinculada a um escopo preliminar, já que no 

formulário de enquadramento foi indicado o EIA/RIMA, em cumprimento à Lei Estadual 

1.356/88. Porém, o conteúdo mínimo desses estudos somente seria apresentado ao 

empreendedor pela área técnica do INEA (representante-chave ERJ-02). Após a triagem e a 

formalização do processo de licenciamento “mineração de granito”, os técnicos realizariam 

vistoria no local de implantação do empreendimento para subsidiar a elaboração da Instrução 

Técnica - IT, ou seja, o roteiro dos estudos ambientais (representante-chave ERJ-02). Não 

foram informados no momento da triagem os documentos necessários para a formalização do 

processo. Os “documentos gerais” encontram-se relacionados no website do INEA, os 

“específicos” seriam solicitados pelo setor de atendimento (representante-chave ERJ-01) e os 
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estudos ambientais seriam solicitados pela área técnica (representante-chave ERJ-02). Entre 

os documentos necessários destacam-se: Alvará de localização, Certidão da Prefeitura 

Municipal, Certificado de Regularidade perante o Cadastro Técnico Federal, Reserva Legal 

averbada na certidão de registro (se não houver, seguir procedimento próprio do INEA), 

Formulário de Cadastro Industrial Simplificado, Alvará de Pesquisa emitido pelo DNPM, 

Características gerais e destinação final da substância mineral, Descrição da tecnologia de 

extração e dos equipamentos, Descrição sucinta do local da atividade, Documentação 

fotográfica da área de extração, Planta planialtimétrica, e ART. 

 

Em São Paulo, a triagem da atividade “mineração de granito” e a determinação do escopo dos 

estudos ambientais foram realizadas primeiramente em novembro de 2013, pelo website da 

CETESB, onde há uma lista de atividades sujeitas ao licenciamento, conforme regulamento 

da Lei Estadual 997/76 e Resolução SMA 51/06. Tendo em vista a revogação dessa resolução 

pela Decisão de Diretoria 025/2014/C/I, optou-se em refazer a triagem em janeiro de 2014, a 

fim de obter dados atualizados. No entanto, a alteração do ano teve pouca influência nos 

resultados encontrados.  

 

O entendimento exato da triagem paulista somente foi possível através das entrevistas com os 

representantes-chave ESP-02, CSP-01 e CSP-03. Foi informado que, sem o Plano de 

Aproveitamento Econômico - PAE aprovado, a licença não poderia ser concedida, 

considerando que, em janeiro de 2014, o empreendimento (estudo de caso) se encontrava na 

fase de Requerimento de Lavra junto ao DNPM, com Relatório de Pesquisa aprovado e 

Alvará de Pesquisa vencido. A Decisão de Diretoria 025/2014/C/I exige que: 

 

A Licença Prévia deverá ser requerida mediante a apresentação de cópia da 

planta de configuração final constante do Plano de Aproveitamento 

Econômico ou da planta de configuração final constante do Memorial 
Explicativo, devidamente autenticada pelo DNPM, e da comprovação do 

direito de titularidade para extração mineral, compatível com o regime de 

extração minerária, por meio da apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

 

[...] II. Declaração Julgando Satisfatório o Plano de Aproveitamento 

Econômico, quando no Regime de Concessão de Lavra; [...] (SÃO PAULO, 
2014). 

 

Então, para que a simulação de triagem fosse realizada, foi necessário considerar de forma 

fictícia a aprovação do PAE e utilizar alguns dados hipotéticos em relação ao 
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empreendimento estudo de caso, já que algumas informações não estavam disponíveis. 

Portanto, em São Paulo, a simulação da atividade “mineração de granito” pode ter se destoado 

ligeiramente da realidade.  

 

A triagem em São Paulo indicou a necessidade do licenciamento ambiental (LP) e os 

parâmetros de enquadramento: “não estar no entorno de 400m a partir dos limites de área 

urbana consolidada”, “não estar em áreas com potencial ou ocorrência de cavernas”, “não 

estar em zona de amortecimento de Unidades de Conservação - UCs de proteção integral”, 

“não estar em área natural tombada, bens tombados ou área envoltória”, “área de lavra (ha)” e 

“volume total de extração in situ (m
3
)”. Também indicou a relação de documentos e estudos 

ambientais necessários para a formalização do processo de licenciamento. Nota-se que, nesse 

caso, a etapa de triagem estava vinculada à etapa de escopo. Seria necessária uma AIA 

simplificada com base em estudos ambientais simplificados (RCA/PCA - Relatório de 

Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental, conforme Decisão de Diretoria 

025/2014/C/I). A atividade não receberia uma “classificação numérica” como nos outros 

estados, mas poderia ser enquadrada como “impacto ambiental muito pequeno e não 

significativo”. Os principais documentos para a formalização do processo de licenciamento 

seriam: Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE, Certidão da Prefeitura 

Municipal Local - Certidão de uso e ocupação do solo, Comprovação do direito de 

titularidade para extração mineral, Planta de detalhe de configuração final constante do Plano 

de Aproveitamento Econômico ou do Memorial Explicativo, Planta planialtimétrica, Croqui 

de localização, Disposição física dos equipamentos (lay-out), Laudo de Caracterização da 

Vegetação, Fluxograma do processo produtivo, RCA/PCA, Outorga de implantação, 

Matrícula do imóvel contendo a averbação da Reserva Legal (se não houver, solicitar a 

averbação), Anuência da empresa concessionária / permissionária (se for se instalar próximo a 

rodovias), e ART. 

 

Os termos de referência e as instruções para elaboração dos estudos ambientais em São Paulo 

encontram-se disponíveis no website do órgão licenciador (CETESB, 2013a). O valor do 

licenciamento, calculado com base na equação do regulamento da Lei 997/76, seria de R$ 

11.027,92 para o ano de 2013.   

 

Concluindo, a triagem da atividade nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro foi 

realizada de forma rápida, pelos websites dos órgãos licenciadores, através de seus sistemas 
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informatizados de enquadramento online. Em São Paulo, à época da simulação, não havia um 

sistema / programa implantado para isso (ver item 6.4), mas foi possível realizar a triagem 

através das entrevistas e pelo website da CETESB, que apresenta uma lista de atividades 

passíveis de licenciamento (CETESB, 2013a). Em Minas Gerais foi necessário que o 

proponente se dirigisse pessoalmente ao órgão licenciador ou enviasse via correios o 

formulário utilizado para enquadramento da atividade (FCE), o que pode tornar o processo de 

triagem mais demorado. 

 

Em todos os estados, a triagem foi feita com base em listas positivas de projetos e critérios de 

corte, que resultou em um enquadramento objetivo e padronizado. Apenas no estado de São 

Paulo a atividade não passou por uma classificação “numérica”.  

 

Os parâmetros de triagem utilizados nos quatro estados foram distintos, como entre o de 

Minas Gerais (produção bruta) e o do Espírito Santo (somatório das áreas de jazidas). No ES, 

devido à fase do empreendimento junto ao DNPM, seria realizado o licenciamento de toda a 

poligonal. Em São Paulo, deveria ser apresentado o PAE aprovado para obtenção da licença, 

que englobaria todas as áreas previstas para exploração dentro da poligonal. No Rio de 

Janeiro poderia ser emitida a licença apenas para uma frente de lavra, como foi realizado em 

MG.  

 

Em Minas Gerais foi emitida uma única autorização para as fases de viabilidade ambiental / 

locacional, implantação e operação do empreendimento. No ES, RJ e SP seriam necessárias 

novas licenças para a implantação e operação da atividade (LI e LO), ou seja, o licenciamento 

seria trifásico.  

 

No Espírito Santo a etapa de triagem estava vinculada à de escopo dos estudos ambientais 

preliminares, no Rio de Janeiro estava vinculada a um escopo preliminar (definição apenas do 

tipo de estudo, mas não de sua abrangência e profundidade) e em SP vinculada ao escopo 

final (definição do tipo e conteúdo dos estudos ambientais). No ES e SP o conteúdo mínimo 

dos estudos seria informado juntamente com a triagem, nos balcões de atendimento dos 

órgãos licenciadores, antes da formalização dos processos de licenciamento. No RJ seria 

informado pela área técnica, após a triagem, a formalização do processo e a vistoria no 

empreendimento, podendo demandar mais tempo. As simulações indicaram grandes 

diferenças na exigência da AIA. Em Minas Gerais a avaliação não foi realizada, devido ao 
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tipo de instrumento de regularização ambiental (AAF), e nos outros estados essa avaliação 

seria necessária, no entanto, no ES e SP seria simplificada e no RJ aprofundada. A exigência 

da AIA e seu grau de exigência poderiam influenciar em diversos aspectos do licenciamento, 

como no tempo de análise do processo.  

 

Notou-se que o processo mais simplificado seria no estado de Minas Gerais, provavelmente 

devido a influências político-econômicas, já que nesse estado a mineração é uma das 

principais atividades. Apenas o estado do Rio de Janeiro convocaria a atividade (independente 

do porte) à apresentação de EIA/RIMA, conforme a Resolução CONAMA 01/86 e a Lei 

Estadual 1.356/88. Um processo subsidiado por esses estudos normalmente é mais complexo 

e demanda maior prazo de análise, pois também pode depender de anuências de outros órgãos 

públicos, como, por exemplo, a do IPHAN. O termo de referência para elaboração do 

EIA/RIMA no RJ seria realizado pela área técnica, conforme características de cada projeto, 

podendo aumentar ainda mais o tempo do processo no órgão ambiental. No Espírito Santo e 

São Paulo existem termos de referências pré-definidos para o RAP e RCA/PCA, 

respectivamente, independente das especificidades do projeto e sua localização, o que poderia 

impulsionar a apresentação de estudos abrangentes e pouco criteriosos, porém em menor 

tempo.  

 

Parte dos documentos necessários para a formalização do processo de licenciamento variaria 

de um estado para o outro. Um documento que seria solicitado em comum é a ART.  

 

As simulações de triagem também indicaram grande variação no valor cobrado para análise 

do processo de licenciamento de um estado para o outro; por exemplo, no Espírito Santo seria 

exigido R$ 485,93, enquanto que no Rio de Janeiro o valor de R$ 86.524,49, ou seja, 

dependendo do estado a obtenção da licença ambiental poderia ser mais onerosa ao 

empreendedor. Mas acredita-se que essa diferença de valores, no caso da “mineração de 

granito”, não teria grande influência no incentivo ou desincentivo à implantação do 

empreendimento em determinado estado, já que a atividade possui rigidez locacional.  

 

- Análise técnica do estudo ambiental  

 

Em Minas Gerais não houve análise técnica do projeto “mineração de granito”, já que não 

foram exigidos estudos ambientais. O processo provavelmente foi analisado apenas pelos 
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setores administrativo e jurídico da SUPRAM Jequitinhonha. A análise foi realizada nessa 

unidade regional tendo em vista que o empreendimento localiza-se em sua área de atuação, no 

município de Itinga. O prazo máximo para concessão da AAF, conforme artigo 12 do Decreto 

Estadual 44.844/08, seria de 3 meses, contados a partir da data de formalização do processo. 

Porém, seu prazo “real” de concessão foi de 1 dia. Esse prazo foi pactuado pela SEMAD com 

o Governo de Minas para emissão de AAFs para atividades classes 1 e 2, conforme Acordo de 

Resultados de 2013. 

 

No Espírito Santo, a atividade estudo de caso seria analisada pela Coordenação de 

Licenciamento de Mineração - CLM do IEMA, localizado na cidade de Cariacica 

(representante-chave EES-01). Como informado pelo coordenador (representante-chave EES-

03), o prazo máximo de análise do processo, sem EIA/RIMA, seria de 6 meses, contados da 

data do requerimento da licença, conforme artigo 23, inciso II, do Decreto Estadual 1.777/07.  

 

No Rio de Janeiro, a atividade seria analisada pela CEAM - Coordenação de Estudos 

Ambientais do INEA, localizado na capital (representante-chave ERJ-01), já que a atividade 

seria passível de avaliação dos impactos com EIA/RIMA. Como informado pelo 

representante-chave CRJ-01, o prazo máximo de análise seria de 12 meses, segundo artigo 14 

da Resolução CONAMA 237/97. A análise técnica (representante-chave ERJ-02): 

 

[...] deverá ser realizada num prazo máximo de 2/3 (dois terços) do tempo 

fornecido ao interessado para apresentação e apresentação do EIA e do 

respectivo RIMA, ou num prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, 
a partir do atendimento de todas as exigências. (CECA, 1994). 

 

Considerando que no Rio de Janeiro poderia ser concedido ao empreendedor prazo de 180 

dias para apresentação do EIA/RIMA, prorrogável por mais duas vezes de 90 dias (segundo a 

Resolução INEA 85/14), o prazo somente da análise técnica poderia chegar a 240 dias ou 8 

meses. 

 

Em São Paulo, a atividade seria analisada pela Agência Ambiental de Marília da CETESB, 

localizada no município de Marília (representante-chave ESP-03). Como informado pelo 

entrevistado, o prazo máximo de análise do processo seria de 6 meses, contados da data do 

protocolo do requerimento até seu deferimento, conforme artigo 9° do Decreto Estadual 
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47.400/02. Mas o prazo para emitir parecer ou exarar qualquer tipo de manifestação seria de 

60 dias, segundo artigo 8° do mesmo decreto. 

 

Salienta-se que, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, o prazo para concessão da 

licença ficaria suspenso durante a elaboração de informações complementares pelo 

proponente do projeto, caso necessárias. Como os instrumentos de licenciamento seriam 

diferentes entre os estados, os prazos para concedê-los também seriam distintos. Os 

regulamentos estaduais no ES e SP acompanharam as regras da Resolução CONAMA 237/97. 

 

- Consulta pública  

 

Em Minas Gerais, devido ao tipo de instrumento de regularização ambiental (AAF), não foi 

realizada a audiência pública. No Espírito Santo e São Paulo, conforme legislação vigente, a 

audiência pública não seria necessária (representante-chave EES-03 e ESP-03). Já no Rio de 

Janeiro a audiência pública poderia ser solicitada, como declarado pelo representante-chave 

ERJ-02, o que poderia atrasar a análise do processo. 

 

- Condicionantes e modalidade de licença 

 

Em Minas Gerais, devido ao tipo de instrumento concedido para regularização ambiental da 

atividade (AAF), também não houve a exigência de condicionantes. A AAF, de fase única, 

incorporou as etapas de viabilidade ambiental / locacional, implantação e operação do 

empreendimento, e foi concedida com prazo de validade de 4 anos, conforme DN COPAM 

77/04. No Espírito Santo o prazo de validade da LP seria de, “no mínimo, o estabelecido pelo 

cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou 

atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.” (ESPÍRITO SANTO, 2007). Mas é 

usual emitir a LP com 4 anos de validade para essa atividade, segundo informado pelo 

representante-chave EES-03. A licença poderia ser concedida com condicionantes e o 

interessado deveria requerer novas licenças para as próximas fases do empreendimento, 

implantação e operação (LI e LO) (representante-chave EES-03). Já o prazo de validade da 

LP no Rio de Janeiro seria de “no mínimo o estabelecido no cronograma de elaboração dos 

planos, programas e projetos e no máximo de 5 (cinco) anos.” (RIO DE JANEIRO, 2009). 

Essa licença também poderia ser concedida com condicionantes e o empreendedor deveria 

requerer, posteriormente, a LI e a LO (representante-chave ERJ-02). Em São Paulo o 
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empreendedor teria “prazo máximo de 2 (dois), contados a partir da data da emissão da 

Licença Prévia, para  solicitar a Licença de Instalação [...]” (SÃO PAULO, 2002). A LP 

poderia ser concedida com condicionantes e, em seguida, seriam necessárias a LI e LO 

(representante-chave ESP-03). 

 

Concluindo, em Minas Gerais, devido ao tipo de instrumento AAF, não foram estabelecidas 

condicionantes ao empreendimento “mineração de granito”. Nos outros estados poderia haver 

condicionantes. Como os instrumentos de licenciamento seriam diferentes entre os estados, 

seus prazos de validade e o número de fases variariam. Apenas os regulamentos estaduais do 

ES e RJ acompanham as regras da Resolução CONAMA 237/97, no que se refere ao prazo de 

validade da licença.  

 

A tabela 6.13, a seguir, apresenta os resultados das simulações de triagem realizadas para a 

atividade “mineração de granito”.   
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Tabela 6.13 - Resultados das simulações de triagem para a atividade “mineração de granito”: estudo de caso 2 

ESTADO 
MINAS GERAIS - caso real  

(triagem em abr./13) 
ESPÍRITO SANTO - 

simulação (triagem em fev./14) 
RIO DE JANEIRO - simulação 

(triagem em out./13) 
SÃO PAULO - simulação  

(triagem em jan./14) 

Município de 

localização da 

atividade 

Itinga  Divino de São Lourenço Macuco Borá 

Órgão / setor 

responsável pela 

análise do processo 

de licenciamento 

SUPRAM Jequitinhonha - 
Diamantina 

IEMA / CLM - Coordenação de 
Licenciamento de Mineração - 

Cariacica 

INEA / CEAM - Coordenação de Estudos 
Ambientais - Rio de Janeiro 

CETESB / Agência Ambiental de Marília 

Fase junto ao 
47

DNPM 

Em fase de Requerimento de Lavra. Possui Alvará de Pesquisa vencido, Relatório Final de Pesquisa aprovado e Guia de Utilização. Não possui Plano de Aproveitamento 
Econômico - PAE aprovado. OBS: Em São Paulo só seria emitida a licença com a apresentação do PAE aprovado. 

Código e descrição 

da atividade 

48A-02-06-2 - Lavra a céu aberto 
com ou sem tratamento - rochas 
ornamentais e de revestimento 
(exceto quartzito) 

1.01 - Extração de blocos de 
rochas para fins ornamentais - 
exclusivo para requerimento de 
LP da poligonal do DNPM 

00.22.21 - Extração de rocha ornamental - 
mármore, gnaisse e granito  

- Extração e/ou beneficiamento de granito: 
fator de complexidade - W = 3,0 (SÃO 
PAULO, 1976). 
- Substâncias minerais com lavra em cava 

(seca ou submersa) ou em meia encosta, 
com exceção de rochas carbonáticas com 
feições cársticas (CETESB, 2014). 

Legislação de 

triagem da 

atividade 

 Lista positiva da  
DN COPAM 74/04 

Lista positiva da IN 10/10 
Listas positivas do Decreto 42.159/09 e das 
Resoluções INEA 52/12 e 53/12 - critério de 
enquadramento CE107 

Lista positiva do regulamento da Lei 
Estadual 997/76 (aprovado pelo Decreto 
8.468/76 e alterado pelo Decreto 47.397/02) 
e Decisão de Diretoria 025/2014/C/I 

Critérios de triagem  

Potencial 

poluidor / 
degradador 

Ar Médio 

Potencial poluidor / 
degradador 

Alto 

Potencial Poluidor Inicial Mínimo - 
PPIM 

Baixo Locali-
zação: 

área 
classe 

B 

49 Não estar no entorno de 400m 
a partir dos limites de área 

urbana consolidada 

Água Médio 
Potencial 
poluidor 
/ Impacto  

Área da frente de lavra 
até 2,5 ha 

50
(A = 2,38 ha) 

Insignifi-
cante 

51 Não estar em áreas com 
potencial ou ocorrência de 

cavernas 

                                                
47 DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral. 
48 Redação da atividade alterada pela DN COPAM 186/13 para “A-02-06-2 - Lavra a céu aberto com ou sem tratamento - rochas ornamentais e de revestimento” (COPAM, 2004). 
49 Entende-se por área urbana consolidada, a parcela da área urbana com densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare, malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 

2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados: 1 - drenagem de águas pluviais urbanas; 2 - esgotamento sanitário; 3 - abastecimento de água potável; 4 - distribuição de 
energia elétrica; ou 5 - limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos (CETESB, 2014). 
50 Dado real de área da frente de lavra (2,38 ha) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
51 Áreas definidas e mapeadas, disponíveis na base de dados do Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - ICMBio  (www.icmbio.gov.br/cecav) (CETESB, 2014). 



87 

 

 

Solo 52Médio 
53D = acima de 30m 

54
(D = 100m) 

Baixo 

55 Não estar em zona de 
amortecimento de Unidades de 
Conservação de proteção integral 

Potencial poluidor / 
degradador geral 

Médio 

Não inserida em 
Unidade de 

Conservação 

Insignifi-
cante 

56 Não estar em área natural 
tombada, bens tombados ou área 

envoltória 
Haverá supressão de 

vegetação 
Baixo  

Possui instalações de 
apoio, sem oficina 

Baixo  

Porte 

Produção 

bruta ≤ 
6.000 

m3/ano 
57

(PB = 

6.000 

m
3
/ano) 

Pequen

o 
Porte 

58AJ < 50 
ha 

 
59

(AJ = 

11,75 ha) 

Pequeno Porte 

60CM = acima de 200, 
até 300 m3/mês 

61
(CM = 250 m

3
/mês) 

Grande Porte 

62Área de lavra < 30 

ha 
63

(A = 11,75 ha) 

Pequeno 
64Volume total de 
extração in situ < 

5.000.000 m3  
65

(V = 227.364 m
3
) 

Classificação da 

atividade 
1 II 3C (Médio impacto) 

Impacto ambiental muito pequeno e não 

significativo 

                                                
52 Potencial poluidor / degradador para a variável ambiental “solo” alterado para “Grande” pela DN COPAM 186/13 (COPAM, 2004). 
53 D - Distância da área de beneficiamento da margem de corpos hídricos (m - metros) (INEA, 2012). 
54 Dado real de distância da área de beneficiamento da margem de corpos hídricos (100 m) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
55 Zona de amortecimento definida pela Lei federal 9.985/00, como o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. As zonas de amortecimento de Unidades de Conservação - UCs contempladas por zoneamento definido em Plano de Manejo 
deverão obedecer aos limites previstos no referido plano (www.ambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal) (CETESB, 2014). 
56 Áreas tombadas pelo CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico; e respectiva “área sujeita a restrições de ocupação e de uso” (Decretos 
Estaduais 13.426/79 e 48.137/03), além de áreas ou bens tombados por órgãos municipais ou federais (CETESB, 2014). 
57 Dado real de produção bruta (6.000 m3/ano) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
58 AJ - Somatório das áreas de jazidas (ha - hectares) (IEMA, 2010a). 
59 Dado real de somatório das áreas de jazidas (11,75 ha) do empreendimento mineiro utilizado para simulação.  
60 CM - Capacidade máxima de produção (m3/mês - metros cúbicos por mês) (INEA, 2012). 
61 Dado real de capacidade máxima de produção (250 m3/mês) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
62 Entende-se por “área de lavra” a área efetiva da extração mineral (ha - hectares) (CETESB, 2014). Como informado pelo representante-chave (CSP-03), trata-se do “pit final da mina” ou limites 
finais da cava na área a ser explorada, que consta no Plano de Aproveitamento Econômico - PAE ou no Plano de Lavra do empreendimento. 
63 Dado real de área de lavra (11,75 ha) do empreendimento mineiro utilizado para simulação, com base em seu Relatório Final de Pesquisa - RFP. Considerando que essa informação não está 

disponível no PAE do empreendimento, por precaução foram somadas todas as áreas dos afloramentos apontados no RFP, tanto as de reservas medidas quantos as de reservas indicadas. 
64 Entende-se por volume total de extração a soma dos volumes de minério e estéril (CETESB, 2014). 
65 Dado real de volume total de extração (227.364 m3) do empreendimento mineiro utilizado para simulação, com base no PAE (ainda não aprovado pelo DNPM). Salienta-se que o volume de 
reserva geológica medida, apontado no RFP, é de 776.498 m3 para uma área de reservas medidas de 1,97 ha. Portanto, possivelmente a “área de lavra” real do empreendimento mineiro seja menor 
que os 11,75 ha utilizados para a simulação. 
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Tipo de licença 

requerida 

AAF - Autorização Ambiental de 
Funcionamento 

LP - Licença Prévia LP - Licença Prévia LP - Licença Prévia 

Fase(s) do 

empreendimento 

contemplada(s) pela 

licença 

- Viabilidade ambiental / 
locacional; 

- Implantação;  
- Operação. 

Viabilidade ambiental / 

locacional. 
Viabilidade ambiental / locacional. Viabilidade ambiental / locacional 

Exigência de AIA / 

grau de exigência 
AIA não exigida AIA exigida / simplificada AIA exigida / aprofundada  AIA exigida / simplificada 

Principais estudos 

ambientais exigidos 

para AIA 

Nenhum RAP  EIA/RIMA  RCA/PCA 

Legislação de 

referência para 

exigência dos 

estudos ambientais 

_ IN 11/10 Lei Estadual 1.356/88 Decisão de Diretoria 025/2014/C/I 

Termo de 

Referência (TR) 

utilizado para 

elaboração dos 

estudos ambientais 

_ 

TR Específico para qualquer 

mineração com RAP, disponível 
na IN 11/10. 

Instrução Técnica (IT) Específica para o 

empreendimento, elaborado pela equipe técnica 
do INEA. 

TR Específico para qualquer mineração 

com RCA/PCA, disponível no website da 
CETESB. 

Forma de triagem 

da atividade e 

determinação do 

escopo dos estudos 

ambientais 

Triagem realizada no balcão de 
atendimento do órgão ambiental, 
antes da formalização do 
processo de licenciamento. 

Triagem e determinação do 
escopo dos estudos ambientais 
(preliminares) realizadas no 
balcão de atendimento e/ou 

online pelo website do órgão 
ambiental (a triagem através do 
sistema informatizado de 
enquadramento), antes da 
formalização do processo de 
licenciamento. Verificação da 
necessidade de estudos 
complementares pela equipe 
técnica do órgão ambiental, após 

a formalização do processo. 

Triagem realizada, antes da formalização do 
processo de licenciamento, no balcão de 
atendimento e/ou em sistema informatizado 
online disponível no website do órgão ambiental. 
Determinação do escopo dos estudos ambientais 

realizada pela equipe técnica do órgão ambiental, 
após a formalização do processo. 

Triagem e determinação do escopo 
realizadas em consulta ao setor de 
atendimento e/ou online no website do 
órgão ambiental, antes da formalização do 

processo de licenciamento. 

Exigência dos 

estudos ambientais 

na formalização do 

processo de 

licenciamento 

Não. Não foram exigidos estudos 
ambientais. 

Sim. No website do IEMA são 
informados os estudos que 
devem ser apresentados ao órgão 
ambiental para formalização do 
processo de licenciamento dessa 
atividade. Esses estudos são 

exigidos pela IN 11/10.  

Não. Após a formalização do processo de 

licenciamento, a equipe técnica do INEA 
realizaria vistoria no local do empreendimento 
para subsidiar a elaboração da Instrução Técnica 
(IT), ou seja, o roteiro dos estudos ambientais a 
serem apresentados pelo empreendedor. 

Sim. No website da CETESB são 
informados os estudos que devem ser 
apresentados ao órgão ambiental para 
formalização do processo de licenciamento 
dessa atividade. Alguns desses estudos são 
exigidos pela Decisão de Diretoria 

025/2014/C/I. 
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Síntese dos 

principais 

documentos e 

estudos ambientais 

exigidos para 

formalização do 

processo de 

licenciamento 

(ver apêndice E) 

- Formulário Integrado de 
Caracterização do 
Empreendimento (FCEI) e 
Formulário de Orientação Básica 
Integrado (FOBI); 
- Declaração da Prefeitura 

Municipal; 
- Termo de Responsabilidade; 
- Certificado de Outorga; 
- Ofício emitido pelo DNPM 
requerendo a Autorização 
Ambiental de Funcionamento; 
- Cópia do alvará de pesquisa / 
DNPM; 

- Planta ou croqui do 
empreendimento; 
- Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). 

- Formulário de enquadramento 
da atividade; 
- Prova de titularidade da área 
junto ao DNPM; 
- Relatório Ambiental Preliminar 
(RAP); 
- Relatório Técnico de Título de 

Direito Minerário; 
- Relatório de Situação da 
Explotação Mineral na área 
requerida; 
- ART. 
 

- Alvará de localização;  
- Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de 

Zoneamento; 
- Certificado de Regularidade perante o Cadastro 
Técnico Federal; 
- Reserva Legal averbada na certidão de registro: 
se não houver, seguir procedimento próprio do 
INEA; 
- Formulário de Cadastro Industrial 
Simplificado; 

- Alvará de Pesquisa emitido pelo DNPM; 
- Características gerais e destinação final da 
substância mineral; 
- Descrição da tecnologia de extração e dos 
equipamentos; 
- Descrição sucinta do local da atividade; 
- Documentação fotográfica da área de extração; 
- Planta planialtimétrica; 
- ART. 

- Memorial de Caracterização do 
Empreendimento - MCE;  
- Certidão da Prefeitura Municipal Local - 
Certidão de uso e ocupação do solo;  
- Comprovação do direito de titularidade 
para extração mineral; 
- Planta de detalhe de configuração final 
constante do Plano de Aproveitamento 
Econômico ou do Memorial Explicativo; 

- Planta planialtimétrica;  
- Croqui de localização;  
- Disposição física dos equipamentos (lay-
out);  
- Laudo de Caracterização da Vegetação 
- Fluxograma do processo produtivo; 
- RCA/PCA;  
- Outorga de implantação;  

- Matrícula do imóvel contendo a averbação 
da Reserva Legal. Se não houver, solicitar a 
averbação; 
- Anuência da empresa concessionária / 
permissionária, se for se instalar próximo a 
rodovias. 
- ART.  

Exigência de 

Audiência Pública 
Não Não Sim  Não 

Legislação de 

referência para 

exigência da 

Audiência Pública 

- - Resolução CONEMA 35/11 - 

Prazo para emissão 

da licença, 

conforme legislação 

de referência 

66
Máximo de 3 meses 

(Decreto Estadual 44.844/08), 
mas, conforme Acordo de 
Resultados de 2013, o 67prazo é 

de 1 dia. 

Máximo de 6 meses 
(Decreto Estadual 1.777/07) 

Máximo de 12 meses  
(Resolução CONAMA 237/97). O prazo 

somente da análise técnica pode chegar a 240 
dias. 

Máximo de 6 meses 
(Decreto Estadual 47.400/02), mas o prazo 
para emitir parecer ou exarar qualquer tipo 
de manifestação é de 60 dias, conforme esse 

decreto. 

                                                
66 O tempo de análise da AAF (da formalização a sua emissão), do empreendimento mineiro utilizado para simulação, foi de 1 dia. 
67 O prazo de 1 dia foi pactuado pela SEMAD com o Governo de Minas, conforme Acordo de Resultados de 2013, para emissão de AAFs para atividades classes 1 e 2 (SEMAD, 2013). 
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Custo de análise do 

licenciamento no 

órgão ambiental, 

em Unidade Fiscal 

(2013) 

441,45 68UFEMG 
(tabelado) 

204 69VRTE 
(atividade não industrial) 

12.068 70UFIR + custo de análise do EIA/RIMA 
de 23.885 UFIR = 35.953 UFIR 

569,33 71UFESP 

Custo de análise do 

licenciamento no 

órgão ambiental, 

em reais (2013) 

R$ 1.104,33 
(valor tabelado) R$ 485,93  R$ 86.524,49 72R$ 11.027,92 

Legislação de 

referência para o 

cálculo do custo de 

análise  

Resolução Conjunta  
SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13  

Lei Estadual 7.001/01 
NOP-INEA-02 

(aprovada pela Resolução CONEMA 51/13) 
Regulamento da Lei Estadual 997/76 

Licença concedida 

com condicionantes 
Não Sim Sim 

Sim. Mas sem o PAE aprovado pelo 

DNPM, a licença não poderia ser concedida 
pelo órgão ambiental estadual. 

Prazo de validade 

da licença, 

conforme legislação 

de referência 

73
4 anos 

(DN COPAM 77/04) 

Até 5 anos 
(Decreto Estadual 1.777/07), 
mas para esta atividade é usual 
emitir a LP com validade de 4 
anos. 

Até 5 anos  
(Decreto Estadual 42.159/09) 

Máximo de 2 anos 
(Regulamento da Lei Estadual 997/76) 

Licença(s) 

posterior(es) 
Nenhuma LI - Licença de Instalação  

LO - Licença de Operação 
LI - Licença de Instalação  

LO - Licença de Operação 
LI - Licença de Instalação  

LO - Licença de Operação 

Fonte: A autora. 

 

 

                                                
68 UFEMG - Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, conforme Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13. Valor da UFEMG (ano 2013) = R$ 2,5016. 
69 VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo, conforme Lei Estadual 7.001/01. Valor do VRTE (ano 2013) = R$ 2,3820. 
70 UFIR - Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro, conforme Resolução CONEMA 51/13 - NOP INEA 02. Valor da UFIR (ano 2013) = R$ 2,4066. 
71 UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, conforme Decreto Estadual 55.149/09. Valor da UFESP (ano 2013) = R$ 19,37. 
72 O preço da LP seria 30% da LI, que é calculada através da fórmula P = 70 + [1,5 x W x (√Ac + √Al)], onde: P - preço a ser cobrado, expresso em UFESP; W - fator de complexidade, de acordo 
com o anexo 5 do regulamento da Lei Estadual 997/76; √Ac - raiz quadrada da área construída e da área de atividade ao ar livre, em m2 (metros quadrados); e √Al - raiz quadrada da área de 
poligonal, em ha (hectares) (SÃO PAULO, 2002). Ressalta-se que, conforme representante-chave CSP-03, para o caso simulado não seria utilizada a área total da poligonal no cálculo do custo 

do licenciamento, e sim a “área de extração” referenciada na Decisão de Diretoria 025/2014/C/I . Sabendo-se que, atualmente, o empreendimento mineiro utilizado para simulação possui cerca 
de 1 ha de área de lavra e 1,38 ha de área construída + área de atividade ao ar livre, ou seja, a diferença entre as duas áreas é de 38%, pode-se, hipoteticamente, deduzir que, para lavrar uma área 
de 11,75 ha (utilizada na simulação), seriam necessários outros 16,22 ha (de área construída + atividade ao ar livre). Portanto, utilizando os fatores: W = 3,0; Ac = 16,22 ha = 162200 m2; e Al = 
11,75 ha; o preço a ser cobrado em São Paulo seria: P = 70 + [1,5 x 3,0 x (√162200 + √11,75)] = 1897,76 UFESP x 30% = 569,33 UFESP = R$ 11.027,92 
73 A AAF do empreendimento mineiro utilizado para simulação foi emitida com prazo de validade de 4 anos. 
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6.3.2.3. Estação de tratamento de esgotos 

 

Segundo von Sperling (1996), a Estação de Tratamento de Esgotos - ETE de uma cidade é um 

sistema cujos afluentes são oriundos de três fontes distintas: esgotos domésticos (incluindo 

residências, instituições e comércio), águas de infiltração, e despejos industriais (diversas 

origens e tipos de indústrias). A ETE tem importância reconhecida, pois trata os esgotos a fim 

de não prejudicarem a saúde pública e a qualidade das águas dos corpos receptores, gerando 

benefícios socioambientais e, portanto, considerada de utilidade pública pela Resolução 

CONAMA 369/06. Mas, se instalada e operada incorretamente, pode ocasionar vários 

impactos negativos, que devem ser avaliados no processo de licenciamento ambiental.  

 

- Apresentação da proposta de projeto 

 

No estado de Minas Gerais, a apresentação da proposta do projeto “estação de tratamento de 

esgotos” ocorreu através da formalização pelo empreendedor do FCE no balcão de 

atendimento da SUPRAM Leste de Minas. No Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, a 

apresentação da proposta ocorreria nos balcões de atendimento do IEMA, da 

Superintendência Regional de Dois Rios do INEA e da Agência Ambiental de Marília da 

CETESB, respectivamente (representantes-chave EES-01, ERJ-01 e ESP-03). 

 

- Triagem do projeto, determinação do escopo dos estudos ambientais e formalização do 

processo de licenciamento 

 

Em Minas Gerais, a triagem do projeto e a determinação do escopo dos estudos ambientais 

foram realizadas em abril de 2013 pelo setor de atendimento da SUPRAM, antes da 

formalização do processo de licenciamento. O FCE, apresentado pelo empreendedor, 

contemplou informações fundamentais para o enquadramento do projeto conforme a DN 

COPAM 74/04. O parâmetro de porte utilizado foi “vazão média prevista (l/s)”, sendo o 

projeto enquadrado na classe 3, porte médio e potencial poluidor e/ou degradador geral 

médio. Através do FOBI foram requeridos do empreendedor a LP/LI (que contempla as fases 

de viabilidade ambiental / locacional e implantação) e os estudos ambientais RCA/PCA, ou 

seja, a realização de uma AIA simplificada (nota-se a vinculação entre as etapas de triagem e 

de escopo no estado de Minas Gerais). Também foram indicados nesse formulário a 

documentação necessária e o custo “tabelado” de análise do processo de licenciamento (R$ 
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11.043,39), conforme Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13. Mas o custo 

“efetivo” do licenciamento, calculado posteriormente pela área técnica do órgão licenciador 

através da Planilha de Custos de 2013 foi de R$ 16.019,53, sendo esse o valor final pago pelo 

empreendedor.  

 

Entre os documentos exigidos em Minas Gerais, para a formalização do processo de 

licenciamento, destacam-se o FCE, FOBI, Declaração da Prefeitura Municipal, os estudos 

ambientais RCA/PCA, a ART, e os documentos para supressão de vegetação, averbação de 

Reserva Legal e intervenção em APP. Ressalta-se que o RCA/PCA, provavelmente, foi 

elaborado com base nos Termos de Referência específicos para “sistema de esgotamento 

sanitário”, disponíveis no website da SEMAD. 

 

No Espírito Santo foi realizada, em outubro de 2013, a triagem online da atividade “estação 

de tratamento de esgotos”, através do sistema informatizado de enquadramento do IEMA, 

disponível em seu website. Mas a triagem também poderia ser realizada de forma presencial, 

no balcão de atendimento do órgão licenciador. Foi gerado um formulário de enquadramento 

(conforme IN 10/10) que indicou o tipo de licença necessária, a classificação, os parâmetros 

de enquadramento e o valor do licenciamento. Foi exigida a LP e a atividade enquadrada na 

classe III, conforme o porte (grande) e o potencial poluidor / degradador (médio). O 

parâmetro adotado foi “vazão máxima de projeto (l/s)”. As “taxas de licenciamento” 

informadas no formulário de enquadramento, segundo a Lei Estadual 7.001/01, foram R$ 

1.538,77 e R$ 9.232,63, sendo o maior valor em caso de necessidade do EIA/RIMA para 

subsidiar o processo de licenciamento (a primeira taxa seria aplicada ao estudo de caso).  

 

A etapa de triagem no Espírito Santo encontrou-se vinculada à etapa de determinação do 

escopo dos estudos ambientais. A triagem definiu a necessidade do licenciamento com AIA e 

o escopo determinou o grau de exigência dessa avaliação. Nesse caso, o processo de 

licenciamento seria formalizado com a apresentação de estudos ambientais simplificados, 

previamente definidos. Encontram-se disponíveis, no website do órgão licenciador (IEMA, 

2013), as listas de “documentos básicos” e “documentos “específicos” (estudos ambientais) 

que devem ser apresentados pelo empreendedor para a formalização do processo de 

licenciamento da atividade “estação de tratamento de esgotos” (representantes-chave EES-01 

e EES-04). Os principais documentos seriam: Formulário de enquadramento da atividade, 

Anuência da Prefeitura Municipal, Relatório de Informações sobre Investimentos Executados, 
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Anuência do IDAF para supressão da vegetação, Projetos pertinentes à atividade, Concepção 

do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES, Mapa de localização da área de abrangência do 

SES, Diagnóstico das características ambientais da bacia hidrográfica do corpo receptor do 

efluente final do SES, Projeto do canteiro de obras, Informações em relação ao 

armazenamento de matérias primas, produtos e sub-produtos, e ART (representantes-chave 

EES 01 e EES-04). As instruções para elaboração dos estudos também se encontram 

disponíveis no website do IEMA (IEMA, 2013). 

 

No Rio de Janeiro a triagem da atividade “estação de tratamento de esgotos” foi realizada, em 

outubro de 2013, de forma online, através do sistema informatizado de enquadramento do 

INEA, disponível em seu website. A triagem poderia também ser realizada de forma 

presencial, no balcão de atendimento desse órgão licenciador. Foi gerado um formulário de 

enquadramento (conforme Decreto Estadual 42.159/09 e Resoluções INEA 52/12 e 53/12) 

que indicou o tipo de licença necessária, a classificação, os parâmetros de enquadramento, o 

valor do licenciamento e os “documentos gerais” necessários para a formalização do processo 

de licenciamento. Foi exigida a LAS - Licença Ambiental Simplificada e a atividade 

enquadrada classe 2, segundo o porte (mínimo) e o potencial poluidor / impacto (médio). Os 

parâmetros adotados foram “vazão de tratamento (l/s)”, “número de elevatórias”, “extensão da 

rede (km)”, “tipo de tratamento”, “material de empréstimo e bota-fora (m
3
)” e “corpo 

receptor”. O “custo da análise” informado no formulário de enquadramento foi de R$ 

2.589,50. Ressalta-se que nesse formulário e na NOP-INEA-02, aprovada pela Resolução 

CONEMA 51/13, são indicados 1.075 UFIR para análise de requerimento de LAS, classe 2B. 

Considerando que o valor da UFIR em 2013 era de R$ 2,4066, isso representaria R$ 2.587,10 

e não R$ 2.589,50, como indicado no formulário de enquadramento. Portanto, espera-se que 

houve um pequeno erro no cálculo realizado pelo sistema informatizado de triagem do RJ. 

 

A etapa de triagem no Rio de Janeiro encontrou-se vinculada à etapa de determinação do 

escopo dos estudos ambientais. A triagem definiu a necessidade do licenciamento com AIA e 

o escopo determinou o grau de exigência dessa avaliação. Nesse caso, o processo de 

licenciamento seria formalizado com a apresentação de estudos ambientais simplificados, 

previamente definidos. Os “documentos gerais” foram especificados no formulário resultante 

da triagem e a lista de “documentos específicos” (estudos ambientais) encontra-se disponível 

na Instrução Técnica - IT-1835.R-1 (representantes-chave ERJ-01 e ERJ-05). O 

empreendedor também poderia obter a relação desses documentos no balcão de atendimento 
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do INEA, agendando o atendimento pelo website do órgão ambiental (representante-chave 

ERJ-01). Entre os documentos necessários para a formalização do processo de licenciamento 

destacam-se: Formulário de cadastro de Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário; Certidão 

da Prefeitura Municipal - Certidão de Zoneamento; Projeto do sistema de tratamento 

provisório do canteiro de obras; Projeto do sistema de tratamento de esgotos sanitários, 

contendo diversas informações como: projeto básico hidráulico-sanitário; plantas; memoriais 

descritivo, justificativo e de cálculo; representações gráficas do sistema; Manual de operação 

e manutenção; Reserva Legal averbada na certidão de registro: se não houver, seguir 

procedimento próprio do INEA; Outorga, se for o caso; Registro no CTF ou no CTE; e ART 

(representantes-chave ERJ 01 e ERJ-05). As instruções para elaboração dos estudos também 

se encontram disponíveis na IT-1835.R-1. 

 

Em São Paulo a triagem da atividade “estação de tratamento de esgotos” foi realizada em 

outubro de 2013. À época da simulação não existia o sistema informatizado de 

enquadramento online (ver item 6.4), mas foi possível realizar a triagem através da entrevista 

com o representante-chave ESP-03 e pelo website da CETESB, que apresenta uma lista de 

atividades passíveis de licenciamento (CETESB, 2013a). A triagem indicou a necessidade do 

licenciamento ambiental (LP/LI, conforme regulamento da Lei Estadual 997/76), o parâmetro 

de enquadramento (“população atendida no final de plano - número de habitantes”, segundo 

Resolução SMA 54/07) e a relação de documentos e estudos ambientais necessários para a 

formalização do processo de licenciamento. Nota-se que nesse caso a etapa de triagem estava 

vinculada à etapa de escopo. Seria necessária uma AIA simplificada com base em estudos 

ambientais simplificados. A atividade não receberia uma “classificação numérica” como nos 

outros estados, mas poderia ser enquadrada como “impacto ambiental muito pequeno e não 

significativo”, o que justifica sua análise por uma agência ambiental e não na sede da 

CETESB. Os principais documentos para a formalização do processo de licenciamento 

seriam: MCE, Certidão da Prefeitura Municipal Local - Certidão de uso e ocupação do solo, 

Manifestação do órgão ambiental municipal, Projeto implantação e operação da ETE, Plantas 

baixas e de corte, Análise de risco, Croqui de Localização, Disposição física dos 

equipamentos (lay-out), Fluxograma do processo produtivo, Autorização para supressão de 

vegetação ou intervenção em APP, Outorga de implantação, Averbação da Reserva Legal, e 

ART (representante-chave ESP-03). Os Termos de Referência e as instruções para elaboração 

dos estudos encontram-se disponíveis no website do órgão licenciador (CETESB, 2013a). 
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O valor do licenciamento foi calculado pela página da internet da CETESB, com base na 

equação do regulamento da Lei 997/76, que considerou como sendo meio por cento (0,005) 

do custo do empreendimento. No parecer técnico de 2013, do processo de licenciamento de 

Minas Gerais (estudo de caso), foi informado que: “O projeto completo de drenagem urbana, 

melhorias dos sistemas de esgotos domésticos e instalação da ETE estão orçadas em R$ 

46.000.000,00.” Em contato com a COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais, 

empresa executora do projeto, foi informado que o custo somente da ETE foi de R$ 

16.407.363,00. Calculando 0,5% sobre esse custo, o valor do licenciamento cobrado pela 

CETESB seria de R$ 82.036,82.  

 

Concluindo, a triagem da atividade “estação de tratamento de esgotos”, nos estados do 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, foi realizada de forma rápida através dos websites 

dos órgãos licenciadores. No ES e RJ por meio de sistemas informatizados de enquadramento 

online. Em Minas Gerais foi necessário que o proponente se dirigisse pessoalmente ao órgão 

licenciador ou enviasse via correios o formulário para enquadramento da atividade (FCE), o 

pode ter tornar o processo de triagem mais demorado. Nos quatro estados as metodologias de 

triagem para essa atividade foram similares, com base em listas positivas de projetos e 

critérios de corte, que resultou em um enquadramento objetivo e padronizado. São Paulo é o 

único estado que não possui sistema numérico para classificação da atividade. Foram 

apresentadas diferenças entre os parâmetros de triagem utilizados nos quatro estados (ex: no 

ES foi utilizada a vazão máxima de projeto para a triagem da ETE, enquanto em SP o número 

de habitantes atendidos no final de plano); mas os resultados apontaram, em todos os casos, a 

necessidade da avaliação de impacto ambiental através do licenciamento. Uma das diferenças 

encontradas foi na quantidade de etapas necessárias em cada estado. No RJ o licenciamento 

seria realizado em uma única fase (LAS) que representaria a viabilidade ambiental / 

locacional, implantação e operação do empreendimento. Em MG e SP o licenciamento seria 

bifásico, sendo exigida primeiramente a LP/LI, e, posteriormente, a LO. E no ES seria 

trifásico (LP e, em seguida, LI e LO). Essa diferença poderia influenciar diretamente no 

tempo total do licenciamento em cada estado, até a operação da atividade. Consequentemente, 

os gastos poderiam ser proporcionalmente crescentes à quantidade de fases.   

 

No Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo o próprio proponente poderia realizar o 

enquadramento de seu projeto e verificar os documentos e estudos necessários pelos websites 
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dos órgãos licenciadores. Isso pode trazer praticidade e agilidade para o processo de 

licenciamento. Apenas em MG o proponente deve ir pessoalmente ao órgão ambiental. 

 

Nos quatro estados a triagem estava vinculada à etapa de escopo, portanto, foi informado o 

grau de aprofundamento da AIA ou o tipo de estudos ambientais e seu conteúdo, que seriam 

exigidos na formalização do processo de licenciamento. Foi unânime a exigência de uma AIA 

simplificada, com apresentação de estudos simplificados. Isso pode ser justificado pelo fato 

da atividade ser considerada como de utilidade pública e gerar, na maioria das vezes, 

impactos positivos que superam os negativos, sendo interessante licenciá-la de forma 

simplificada. Existem termos de referência e instruções para elaboração dos estudos nos 

quatro estados. Analisando esses documentos, observa-se que seu conteúdo varia 

substancialmente de um estado para o outro. Enquanto uns exigem diagnóstico ambiental 

simplificado, outros apenas solicitam projetos estruturais do sistema de tratamento. Grande 

parte dos documentos necessários, para a formalização do processo de licenciamento, também 

variaria de um estado para o outro. Por exemplo, no ES seria solicitado relatório de 

informações sobre os investimentos executados pelo empreendimento e, em SP, o registro no 

Cadastro Técnico Federal, documentos que não seriam exigidos nos outros estados. Alguns 

documentos dependeriam de outras instituições, portanto, poderiam demandar maior prazo de 

levantamento da documentação, como o caso da Anuência do IDAF para supressão de 

vegetação no Espírito Santo. Em Minas Gerais, por exemplo, essa autorização foi analisada 

no âmbito do processo de licenciamento, pela mesma equipe técnica do órgão licenciador. 

Também haveria documentos comuns entre os estados, como a Declaração da Prefeitura 

Municipal e a ART.  

 

As simulações de triagem indicaram também grande variação no valor cobrado para análise 

do processo de licenciamento de um estado para o outro; por exemplo, no ES seria exigido R$ 

1.538,77, enquanto em SP o valor de R$ 82.036,82, ou seja, dependendo do estado a obtenção 

da licença ambiental poderia ser mais onerosa ao empreendedor.  

 

- Análise técnica do estudo ambiental  

 

O projeto da “estação de tratamento de esgotos” em Minas Gerais foi analisado pela área 

técnica da SUPRAM Leste de Minas, localizada em Governador Valadares, já que será 

implantado no município de jurisdição dessa unidade regional (Caratinga). O prazo máximo 
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para concessão da LP/LI (subsidiada por RCA/PCA), segundo artigo 11 do Decreto Estadual 

44.844/08, seria de 6 meses, contados a partir da data de formalização do processo. Mas o 

prazo “real” gasto no licenciamento do projeto estudo de caso (da formalização à emissão da 

licença) foi de 80 dias, tendo em vista a existência de Acordo de Resultados firmado em 2013 

pela SEMAD com o Governo de Minas, que estabelece o prazo máximo de 100 dias.    

 

No Espírito Santo, a atividade estudo de caso seria analisada pela Gerência de Qualidade 

Ambiental - GQA do IEMA, localizado na cidade de Cariacica (representante-chave EES-01). 

Como informado pelo gerente (representante-chave EES-04), o prazo máximo de análise do 

processo, sem EIA/RIMA, seria de 6 meses, contados da data do requerimento da licença, 

conforme artigo 23, inciso II, do Decreto Estadual 1.777/07.  

 

No Rio de Janeiro, a atividade seria analisada pela Superintendência Regional de Dois Rios - 

SUPRID do INEA, localizada em Nova Friburgo (representante-chave ERJ-01). Como 

informado pelo representante-chave ERJ-05, o prazo máximo de análise do processo (sem 

EIA/RIMA) seria de 6 meses, segundo artigo 14 da Resolução CONAMA 237/97. 

 

Em São Paulo, a atividade seria analisada pela Agência Ambiental de Marília da CETESB, 

localizada no município de Marília (representante-chave ESP-03). Como informado pelo 

entrevistado, o prazo máximo de análise do processo, sem EIA/RIMA, seria de 6 meses, 

contados da data do protocolo do requerimento até seu deferimento, conforme artigo 9° do 

Decreto Estadual 47.400/02.  

 

Salienta-se que, em todos os estados, o prazo para concessão da licença ficaria suspenso 

durante a elaboração de informações complementares pelo proponente do projeto, caso 

solicitadas. Os regulamentos estaduais acompanharam as regras da Resolução CONAMA 

237/97, de abrangência nacional, já que o prazo máximo para concessão das licenças, sem 

EIA/RIMA, seria igual em todos os estados. 

 

- Consulta pública  

 

Em Minas Gerais não foi realizada a audiência pública para a atividade “estação de 

tratamento de esgotos”. Nos outros estados analisados a audiência pública também não seria 
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exigida nesse caso, conforme regulamentos estaduais pertinentes (representantes-chave EES-

04, ERJ-05 e ESP-03).  

 

- Condicionantes e modalidade de licença 

 

Em Minas Gerais a LP/LI foi concedida com condicionantes e validade de 4 anos, para a 

atividade “estação de tratamento de esgotos”. De acordo com o artigo 1°, inciso II, da DN 

COPAM 17/96, essa licença poderia ter até 6 anos. O empreendedor, posteriormente, deverá 

requerer a LO. No Espírito Santo o prazo de validade da LP seria de, “no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao 

empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.” (ESPÍRITO 

SANTO, 2007). Mas é usual emitir, para essa atividade, a LP com 4 anos de validade, 

segundo informado pelo representante-chave EES-04. A licença poderia ser concedida com 

condicionantes e o interessado deveria requerer novas licenças para as próximas fases do 

empreendimento, implantação e operação (LI e LO) (representante-chave EES-04). Já o prazo 

de validade da LAS no Rio de Janeiro seria de “no mínimo de 4 (quatro) anos e no máximo de 

10 (dez) anos.” (RIO DE JANEIRO, 2009). Essa licença, de fase única, também poderia ser 

concedida com condicionantes (representante-chave ERJ-05). Em São Paulo, a LP/LI teria 

prazo máximo de 3 anos, conforme artigo 70 do regulamento da Lei 997/76. A licença poderia 

ser concedida com condicionantes e, após a instalação do empreendimento, seria necessária a 

LO (representante-chave ESP-03). 

 

Concluindo, dependendo do estado o licenciamento da atividade “estação de tratamento de 

esgotos” poderia ser de única fase (RJ), bifásico (MG e SP) ou trifásico (ES). Em todos os 

estados poderiam ser impostas condicionantes para a emissão da licença. O prazo de validade 

da licença variaria entre os estados e poderia chegar a até 10 anos, no caso do sistema 

monofásico do Rio de Janeiro.  

 

A tabela 6.14, a seguir, apresenta os resultados das simulações de triagem realizadas para a 

atividade “estação de tratamento de esgotos”.   
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Tabela 6.14 - Resultados das simulações de triagem para a atividade “estação de tratamento de esgotos”: estudo de caso 3 

ESTADO 
MINAS GERAIS - caso real 

(triagem em abr./13)  
ESPÍRITO SANTO - 

simulação (triagem em out./13) 
RIO DE JANEIRO - simulação 

(triagem em out./13) 
SÃO PAULO - simulação 

(triagem em out./13) 

Município de 

localização da 

atividade 

Caratinga  Divino de São Lourenço Macuco Borá 

Órgão / setor 

responsável pela 

análise do processo 

de licenciamento 

SUPRAM Leste de Minas - 
Governador Valadares 

IEMA / GQA - Gerência de 
Qualidade Ambiental - Cariacica 

INEA / SUPRID - Superintendência Regional de Dois 
Rios - Nova Friburgo 

CETESB / Agência Ambiental de 
Marília  

Código e descrição 

da atividade 

E-03-06-9 - Tratamento de esgoto 
sanitário 

19.02 - Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE), sem lagoas 

35.41.14 - Tratamento de esgoto sanitário em estação 
de tratamento secundário ou terciário 

Sistema coletivo de esgotos 
sanitários: estação de tratamento 

Legislação de 

triagem da atividade 
 Lista positiva da DN COPAM 74/04 Lista positiva da IN 10/10  

Listas positivas do Decreto Estadual 42.159/09 e das 
Resoluções INEA 52/12 e 53/12 - critério de 
enquadramento CE041 

Lista positiva do regulamento da 
Lei Estadual 997/76 (aprovado 
pelo Decreto 8.468/76 e alterado 
pelo Decreto 47.397/02) e 
Resolução SMA 54/07 

Critério(s) de 

triagem  

Potencial 
poluidor / 

degradador 

Ar Pequeno 

Potencial poluidor / 
degradador 

Médio 

Potencial Poluidor Inicial Mínimo - PPIM Baixo 

Porte 

74P ≤ 150.000 
habitantes  

75
(P = 73.819 

habitantes) 

Água Médio 

Potencial 
poluidor / 

Impacto 

Corpo receptor: curso hídrico  Baixo 

Solo Médio 
Material de empréstimo e 

bota-fora (m3) 
Não se 
aplica 

Potencial poluidor / 
degradador geral 

Médio 
Tipo de tratamento: 

secundário 
Médio 

Porte 

76Os demais 
77

(V = 119,63 

l/s) 

Médio Porte 

78VMP >  
100 l/s  

 79
(VMP = 

188,53 l/s) 

Grande Porte 

Extensão da rede (km): 
não se aplica 

0 

Mínimo 

N° de elevatórias: não 
se aplica 

0 

Vazão de tratamento: 

acima de 15, até 200 l/s 
80

(VT = 188,53 l/s) 

2 

                                                
74 P - População atendida no final de plano (habitantes) (SMA, 2007). 
75 Dado real de população atendida no fim de plano (73.819 habitantes) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
76 Porte Pequeno: vazão média prevista < 50 l/s. Porte Grande: vazão média prevista > 400 l/s. Porte Médio: os demais (COPAM, 2004). 
77 Dado real de vazão média prevista (119,63 l/s) do empreendimento mineiro utilizado para simulação, dimensionada para a população a ser atendida no final de plano do projeto. 
78 VMP - Vazão máxima de projeto (l/s) (IEMA, 2010a). 
79 Dado real de vazão máxima de projeto (188,53 l/s) do empreendimento mineiro utilizado para simulação, dimensionada para a população a ser atendida no final de plano do projeto. 
80 Dado real de vazão de tratamento (188,53 l/s) do empreendimento mineiro utilizado para simulação, referente à vazão máxima dimensionada para a população a ser atendida no final de plano do 
projeto. 
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Classificação da 

atividade 
3 III 2B (Baixo impacto) 

Impacto ambiental muito 

pequeno e não significativo 

Tipo de licença 

requerida 
LP/LI - Licença Prévia e de Instalação LP - Licença Prévia LAS - Licença Ambiental Simplificada 

LP/LI - Licença Prévia e de 
Instalação 

Fase(s) do 

empreendimento 

contemplada(s) pela 

licença 

- Viabilidade ambiental / locacional; 

- Implantação. 

Viabilidade ambiental / 

locacional 

- Viabilidade ambiental / locacional; 
- Implantação;  

- Operação. 

- Viabilidade ambiental / 
locacional; 

- Implantação. 

Exigência de AIA / 

grau de exigência  
AIA exigida / simplificada AIA exigida / simplificada AIA exigida / simplificada AIA exigida / simplificada 

Principais estudos 

ambientais exigidos 

para AIA 

RCA/PCA 

- Mapa de localização; 
- Diagnóstico ambiental da bacia 

hidrográfica do corpo receptor 
dos efluentes finais; 
- Projeto do canteiro de obras. 

- Projeto do sistema de tratamento provisório do 
canteiro de obras; 
- Projeto do sistema de tratamento de esgotos 
sanitários. 

- Projeto implantação e operação 
da ETE; 
- Plantas baixas e de corte; 
- Análise de risco. 

Legislação de 

referência para 

exigência dos estudos 

ambientais 

_ _ 
IT-1835.R-1 

(aprovada pela Deliberação CECA 2.237/91) 
_ 

Termo de Referência 

(TR) utilizado para 

elaboração dos 

estudos ambientais  

TRs Específicos para qualquer sistema 
de esgotamento sanitário com 
RCA/PCA, disponíveis no website da 
SEMAD. 

Instruções para elaboração dos 
estudos, disponíveis no website 

do IEMA. 

Instruções para elaboração dos estudos, disponíveis na 
IT-1835.R-1 

TRs Específicos e instruções para 
elaboração dos estudos, disponíveis 

no website da CETESB. 

Forma de triagem da 

atividade e 

determinação do 

escopo dos estudos 

ambientais 

Triagem e determinação do escopo 
realizadas no balcão de atendimento do 
órgão ambiental, antes da formalização 
do processo de licenciamento. 

Triagem e determinação do 
escopo realizadas no balcão de 
atendimento e/ou online pelo 
website do órgão ambiental (a 
triagem através do sistema 
informatizado de 

enquadramento), antes da 
formalização do processo de 
licenciamento. 

Triagem e determinação do escopo realizadas no 
balcão de atendimento e/ou online pelo website do 
órgão ambiental (a triagem através do sistema 
informatizado de enquadramento), antes da 

formalização do processo de licenciamento. 

Triagem e determinação do escopo 
realizadas no balcão de 
atendimento e/ou online no website 
do órgão ambiental, antes da 
formalização do processo de 
licenciamento. 

Exigência dos 

estudos ambientais 

na formalização do 

processo de 

licenciamento 

Sim. No formulário denominado 
FOBI, entregue ao empreendedor pelo 
setor de atendimento da SUPRAM, 
foram indicados os estudos necessários 
para a formalização do processo de 
licenciamento dessa atividade. 

Sim. No website do IEMA são 
informados os estudos que 
devem ser apresentados ao órgão 
ambiental para a formalização do 
processo de licenciamento dessa 
atividade. 

Sim. O empreendedor obteria a relação de estudos 
necessários para a formalização do processo de 
licenciamento no balcão de atendimento do INEA, 
mediante agendamento prévio pelo website do órgão 
ambiental. Esses estudos são exigidos pela IT-1835.R-
1. 

Sim. No website da CETESB são 
informados os estudos que devem 
ser apresentados ao órgão 
ambiental para a formalização do 
processo de licenciamento dessa 
atividade. 
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Síntese dos 

principais 

documentos e 

estudos ambientais 

exigidos para 

formalização do 

processo de 

licenciamento 

(ver apêndice E) 

- Formulário Integrado de 
Caracterização do Empreendimento 
(FCEI) e Formulário de Orientação 
Básica Integrado (FOBI); 

- Declaração da Prefeitura Municipal; 
- RCA/PCA - Relatório de Controle 
Ambiental e Plano de Controle 
Ambiental; 
- Documentos para formalização de 
processos de supressão de vegetação, 
averbação de Reserva Legal e 
intervenção em APP - Área de 

Preservação Permanente; 
- Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). 

- Formulário de enquadramento 
da atividade; 
- Anuência da Prefeitura 
Municipal; 
- Relatório de Informações sobre 
Investimentos Executados; 
- Em caso de supressão da 
vegetação, anuência do Instituto 
de Defesa Agropecuária e 

Florestal - IDAF; 
- Projetos pertinentes à 
atividade; 
- Concepção do Sistema de 
Esgotamento Sanitário - SES; 
- Mapa de localização da área de 
abrangência do SES; 
- Diagnóstico das características 

ambientais da bacia hidrográfica 
do corpo receptor do efluente 
final do SES; 
- Projeto do canteiro de obras; 
- Informações em relação ao 
armazenamento de matérias 
primas, produtos e sub-produtos; 
- ART. 

- Formulário de cadastro de Sistema de Tratamento de 
Esgoto Sanitário; 
- Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de 
Zoneamento; 
- Projeto do sistema de tratamento provisório do 
canteiro de obras; 

- Projeto do sistema de tratamento de esgotos 
sanitários, contendo diversas informações como: 
projeto básico hidráulico-sanitário; plantas; memoriais 
descritivo, justificativo e de cálculo; representações 
gráficas do sistema; e Manual de operação e 
manutenção; 
- Reserva Legal averbada na certidão de registro 
(RGI): se não houver, seguir procedimento próprio do 

INEA; 
- Outorga, se for o caso; 
- Registro no Cadastro Técnico Federal (CTF) ou no 
Cadastro Técnico Estadual (CTE); 
- ART. 

- Memorial de Caracterização do 
Empreendimento (MCE);  
- Certidão da Prefeitura Municipal 

Local - Certidão de uso e ocupação 
do solo; 
- Manifestação do órgão ambiental 
municipal; 
- Projeto implantação e operação 
da ETE; 
- Plantas baixas e de corte; 
- Análise de risco;  

- Croqui de Localização;  
- Disposição física dos 
equipamentos (lay-out); 
- Fluxograma do processo 
produtivo; 
- Autorização para supressão de 
vegetação ou intervenção em área 
de preservação permanente; 
- Outorga de implantação; 

- Averbação da Reserva Legal; 
- ART. 

Exigência de 

Audiência Pública 
Não Não Não  Não 

Prazo para emissão 

da licença, conforme 

legislação de 

referência 

81
Máximo de 6 meses 

(Decreto Estadual 44.844/08), mas, 
conforme Acordo de Resultados de 
2013, o 82prazo é de 100 dias corridos. 

Máximo de 6 meses 
(Decreto Estadual 1.777/07) 

Máximo de 6 meses 
(Resolução CONAMA 237/97) 

Máximo de 6 meses 
(Decreto Estadual 47.400/02), mas 
o prazo para emitir parecer ou 
exarar qualquer tipo de 
manifestação é de 60 dias, 
conforme esse decreto. 

                                                
81 O tempo gasto na LP/LI (da formalização à concessão da licença), do empreendimento mineiro utilizado para simulação, foi de 80 dias. 
82 O prazo de 100 dias corridos foi pactuado pela SEMAD com o Governo de Minas, conforme Acordo de Resultados de 2013, para análise de processos de licenciamento de atividades classes 3 e 4 
(SEMAD, 2013). 
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Custo de análise do 

licenciamento no 

órgão ambiental, em 

Unidade Fiscal 

(2013) 

4.414,53 83UFEMG 
(tabelado) 

646 84VRTE 
(atividade não industrial) 

1.075 85UFIR _ 

Custo de análise do 

licenciamento no 

órgão ambiental, em 

reais (2013) 

R$ 11.043,39 (valor tabelado) 
R$ 16.019,53 (

86
valor efetivo)

 R$ 1.538,77 R$ 2.589,50 87R$ 82.036,82 

Legislação de 

referência para o 

cálculo do custo de 

análise  

Resolução Conjunta 
SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13 

Lei Estadual 7.001/01 
Norma Operacional - NOP-INEA-02  

(aprovada pela Resolução CONEMA 51/13) 
Regulamento da Lei Estadual 

997/76 

Licença concedida 

com condicionantes 
Sim Sim Sim Sim 

Prazo de validade da 

licença, conforme 

legislação de 

referência 

88
Até 6 anos 

(DN COPAM 17/96) 

Até 5 anos 
(Decreto Estadual 1.777/07), 
mas para esta atividade é usual 

emitir a LP com validade de 4 
anos. 

Mínimo de 4 anos e máximo de 10 anos 
(Decreto Estadual 42.159/09) 

Máximo de 3 anos 
(Regulamento da Lei Estadual 

997/76) 

Licença(s) 

posterior(es) 
LO - Licença de Operação LI - Licença de Instalação  

LO - Licença de Operação 
Nenhuma LO - Licença de Operação 

Fonte: A autora. 

 

 

 

 

                                                
83 UFEMG - Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, conforme Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13. Valor da UFEMG (ano 2013) = R$ 2,5016. 
84 VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo, conforme Lei Estadual 7.001/01. Valor do VRTE (ano 2013) = R$ 2,3820. 
85 UFIR - Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro, conforme Resolução CONEMA 51/13 - NOP INEA 02. Valor da UFIR (ano 2013) = R$ 2,4066. 
86 O valor efetivo refere-se ao custo “real” do licenciamento, calculado pela Planilha de Custos que leva em consideração vários fatores, conforme Resolução SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13.  
87 P = F x C, onde: P - preço a ser cobrado em reais; F - valor fixo igual a 0,5/100 (meio por cento); e C - custo do empreendimento (SÃO PAULO, 2002). Sabendo-se que o custo do empreendimento 
mineiro utilizado para simulação foi de R$ 16.407.363,00, conforme informado pela COPASA; o preço a ser cobrado em São Paulo seria: P = 0,5/100 x 16.407.363,00 = R$ 82.036,82. 
88 A LP/LI do empreendimento mineiro utilizado para simulação foi emitida com prazo de validade de 4 anos. 
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6.3.2.4. Posto de combustível 

 

Postos revendedores de combustíveis são atividades potencialmente poluidoras, tendo em 

vista a manipulação de produtos perigosos que podem contaminar o solo e as águas 

superficiais e subterrâneas, em caso de acidentes ambientais.  Portanto, devem ser realizadas 

de acordo com as normas e leis vigentes, cada vez mais restritivas, com objetivo de minimizar 

os riscos ao meio ambiente e à segurança dos funcionários e comunidade do entorno.  

  

A legislação ambiental, Resolução CONAMA 273/00 e correlatas, trouxe 

para a revenda de combustíveis a regulamentação ambiental do setor e com 

ela, surgiram despesas, não só na adequação da estrutura e dos equipamentos 
do posto, mas também na manutenção da conformidade ambiental 

(CATUNDA et al., 2011). 

 

- Apresentação da proposta de projeto 

 

No estado de Minas Gerais, a apresentação da proposta do projeto “posto de combustível” 

ocorreu através da formalização pelo empreendedor do FCE no balcão de atendimento da 

SUPRAM Central Metropolitana. No Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, a 

apresentação da proposta ocorreria nos balcões de atendimento do IEMA, da 

Superintendência Regional de Dois Rios do INEA e da Agência Ambiental de Marília da 

CETESB, respectivamente (representantes-chave EES-01, ERJ-01 e ESP-03). 

 

- Triagem do projeto, determinação do escopo dos estudos ambientais e formalização do 

processo de licenciamento 

 

A triagem do projeto, em Minas Gerais, foi realizada em agosto de 2013 pelo setor de 

atendimento da SUPRAM, antes da formalização do processo de licenciamento. O FCE, 

apresentado pelo empreendedor, contemplou informações fundamentais para o 

enquadramento do projeto conforme a DN COPAM 74/04. O parâmetro de porte utilizado foi 

“capacidade de armazenagem (m
3
)”, sendo o projeto enquadrado na classe 1, porte pequeno e 

potencial poluidor e/ou degradador geral médio. Através do FOBI, foi requerida do 

empreendedor a formalização do processo de Autorização Ambiental de Funcionamento - 

AAF, que contempla as fases de viabilidade ambiental / locacional, implantação e operação 

do empreendimento, no qual não foi exigida a apresentação de estudos ambientais e, portanto, 

não foi realizada pelo órgão licenciador a avaliação dos potenciais impactos ocasionados pelo 
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empreendimento. Também foram indicados nesse formulário a documentação necessária e o 

custo “tabelado” do processo (R$ 1.104,33, conforme Resolução Conjunta 

SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13), que foi pago pelo empreendedor ao órgão licenciador. Entre 

os documentos exigidos destacam-se o FCE, FOBI, Declaração da Prefeitura Municipal, 

Coordenadas geográficas, Termo de Responsabilidade, Certificado de Regularidade do 

Cadastro Técnico Federal, e ART. 

 

No Espírito Santo foi realizada, em outubro de 2013, triagem online da atividade “posto de 

combustível”, através do sistema informatizado de enquadramento do IEMA, disponível em 

seu website. Mas a triagem também poderia ser realizada de forma presencial, no balcão de 

atendimento do órgão licenciador. Foi gerado um formulário de enquadramento (conforme IN 

10/10) que indicou o tipo de licença necessária, a classificação, os parâmetros de 

enquadramento e o valor do licenciamento. Foi exigida a LP e a atividade enquadrada na 

classe III, conforme o porte (médio) e o potencial poluidor / degradador (alto). O parâmetro 

adotado foi “capacidade de armazenamento (m
3
)”. As “taxas de licenciamento” informadas no 

formulário de enquadramento do ES, segundo a Lei Estadual 7.001/01, foram R$ 1.538,77 e 

R$ 9.232,63, sendo o maior valor em caso de necessidade do EIA/RIMA para subsidiar o 

processo de licenciamento (a primeira taxa seria aplicada ao estudo de caso).  

 

A etapa de triagem no Espírito Santo encontrou-se vinculada à etapa de determinação do 

escopo dos estudos ambientais. A triagem definiu a necessidade do licenciamento com AIA e 

o escopo determinou o grau de exigência dessa avaliação (simplificada). Nesse caso, o 

processo de licenciamento seria formalizado com a apresentação de estudos ambientais 

simplificados, previamente definidos. Encontram-se disponíveis, no website do órgão 

licenciador (IEMA, 2013), a lista de “documentos básicos” e, na IN 12/06, a lista de 

“documentos específicos” (estudos ambientais) que devem ser apresentados pelo 

empreendedor para a formalização do processo de licenciamento da atividade “posto de 

combustível” (representante-chave EES-01 e EES-05). Os principais documentos seriam: 

Formulário de enquadramento da atividade, Anuência da Prefeitura Municipal, Projetos 

pertinentes à atividade, Planta com a localização e entorno do empreendimento, Descrição 

sucinta do empreendimento com fluxograma das atividades a serem desenvolvidas e seus 

respectivos impactos, e ART. As instruções para elaboração dos estudos se encontram 

disponíveis na IN 12/06.  
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No Rio de Janeiro a triagem da atividade “posto de combustível” foi realizada, em outubro de 

2013, de forma online, através do sistema informatizado de enquadramento do INEA, 

disponível em seu website. A triagem poderia também ser realizada de forma presencial, no 

balcão de atendimento desse órgão licenciador. Foi gerado um formulário de enquadramento 

(conforme Decreto Estadual 42.159/09 e Resoluções INEA 52/12 e 53/12) que indicou o tipo 

de licença necessária, a classificação, os parâmetros de enquadramento, o valor do 

licenciamento e os “documentos gerais” necessários para a formalização do processo de 

licenciamento. Foi exigida a LAS - Licença Ambiental Simplificada e a atividade enquadrada 

na classe 2, segundo o porte (pequeno) e o potencial poluidor / impacto (baixo). Os 

parâmetros adotados foram “número de empregados” e “área de produção e armazenamento 

(m
2
)”. O “custo da análise” informado no formulário de enquadramento foi de R$ 3.282,60, 

conforme NOP-INEA-02, aprovada pela Resolução CONEMA 51/13. 

 

A etapa de triagem do “posto de combustível”, no Rio de Janeiro, encontrou-se vinculada à 

etapa de determinação do escopo dos estudos ambientais. A triagem definiu a necessidade do 

licenciamento com AIA e o escopo determinou o grau de exigência dessa AIA (simplificada). 

Nesse caso, o processo de licenciamento seria formalizado com a apresentação de estudos 

ambientais simplificados, previamente definidos. Os “documentos gerais” foram 

especificados no formulário resultante da triagem e a lista de “documentos específicos” 

(estudos ambientais) encontra-se disponível na NOP-INEA-05, instituída pela Resolução 

CONEMA 46/13 (representante-chave ERJ-04). O empreendedor também poderia obter a 

relação desses documentos no balcão de atendimento do INEA, agendando o atendimento 

pelo website do órgão ambiental (representante-chave ERJ-01). Entre os documentos 

necessários para a formalização do processo de licenciamento destacam-se: Formulário de 

cadastro; Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de Zoneamento; Caracterização do 

entorno do empreendimento; Plantas baixas das instalações, equipamentos e estruturas do 

empreendimento; Descrição dos dispositivos de controle ambiental; Plano de Emergência; 

Avaliação Preliminar e caracterização geológica e hidrogeológica; Comprovante de Registro 

no CTF ou CTE; e ART. As instruções para elaboração dos estudos, para qualquer posto de 

combustível com LAS, também se encontram disponíveis na NOP-INEA-05. 

 

Em São Paulo, a triagem da atividade “posto de combustível” foi realizada em outubro de 

2013. À época da simulação, não havia um sistema/programa de triagem implantado (ver item 

6.4), mas foi possível realizá-la através de entrevista (representante-chave ESP-03) e pelo 
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website da CETESB, que apresenta uma lista de atividades passíveis de licenciamento 

(CETESB, 2013a). A triagem indicou a necessidade do licenciamento ambiental (LP), 

conforme regulamento da Lei Estadual 997/76. A atividade não recebeu uma “classificação 

numérica” como nos outros estados, mas poderia ser enquadrada como “impacto ambiental 

muito pequeno e não significativo”. Nesse estado a etapa de triagem também se encontrou 

vinculada à etapa de escopo, já que no website da CETESB encontra-se disponível a lista de 

documentos e estudos ambientais que devem ser apresentados pelo empreendedor para a 

formalização do processo de licenciamento de “posto de combustível” (CETESB, 2013a). 

Para essa atividade seria necessária a apresentação de estudos simplificados.  

 

Os principais documentos para a formalização do processo de licenciamento seriam: MCE; 

Certidão de Diretrizes de Uso e Ocupação de Solo, emitida pela Prefeitura Municipal; 

Manifestação do órgão ambiental municipal; Plantas do empreendimento e sistema de 

drenagem; Relatório da caracterização geológica; e ART. As instruções para elaboração dos 

estudos encontram-se disponíveis no website do órgão licenciador (CETESB, 2013a). O valor 

do licenciamento, calculado com base na equação do regulamento da Lei 997/76, seria de R$ 

747,70.   

 

Concluindo, a triagem da atividade “posto de combustível” nos estados do Espírito Santo, Rio 

de Janeiro e São Paulo foi realizada de forma rápida pelos websites dos órgãos licenciadores, 

no ES e RJ por meio de seus sistemas informatizados de enquadramento online. Em Minas 

Gerais foi necessário que o proponente se dirigisse pessoalmente ao órgão licenciador ou 

enviasse via correios o formulário para enquadramento da atividade (FCE), o que pode ter 

tornado o processo de triagem mais demorado. Em todos os estados, a triagem foi feita com 

base em listas positivas de projetos e critérios ou parâmetros de corte (este último exceto em 

SP), que resultou em um enquadramento objetivo e padronizado. Em SP também não há 

sistema numérico para classificação da atividade. Os parâmetros de triagem utilizados em MG 

e ES foram similares. No RJ foram distintos, se comparados a esses estados. Em MG e RJ 

seriam emitidas licenças únicas para as fases de viabilidade ambiental / locacional, 

implantação e operação do empreendimento. No ES e SP seriam necessárias novas licenças 

para a implantação e operação da atividade (LI e LO), ou seja, o licenciamento seria trifásico.  

 

No Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo a etapa de triagem estava vinculada à de 

escopo, portanto, foram informados o grau de aprofundamento da AIA ou o tipo de estudos 
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ambientais e seu conteúdo, que seriam exigidos na formalização do processo de 

licenciamento. As simulações indicaram diferenças na exigência da AIA. Em Minas Gerais 

essa avaliação não foi exigida. Nos outros estados foi exigida uma AIA simplificada, ou seja, 

a apresentação de estudos simplificados. A exigência da avaliação de impacto ambiental 

influenciaria em diversos aspectos do licenciamento, como no tempo de análise do processo.  

No ES, RJ e SP existem instruções pré-definidas para elaboração dos estudos ambientais. Isso 

pode agilizar o processo de licenciamento. Quanto aos documentos necessários para a 

formalização do processo de licenciamento, parte deles variou de um estado para o outro. Um 

documento solicitado em comum foi a ART.  

 

As simulações de triagem indicaram menor variação no valor cobrado para análise do 

processo de licenciamento dessa atividade de um estado para o outro, se comparada com os 

outros estudos de caso. Os valores variaram entre R$ 750,00 e R$ 3.500,00.  

 

- Análise técnica do estudo ambiental  

 

Em Minas Gerais não houve análise técnica do projeto “posto de combustível”, já que não 

foram exigidos estudos ambientais. O processo foi analisado apenas pelos setores 

administrativo e jurídico da SUPRAM Central Metropolitana. A análise foi realizada nessa 

superintendência tendo em vista que o empreendimento localiza-se em sua área de jurisdição, 

no município de Ribeirão das Neves. O prazo máximo para concessão da AAF, conforme 

artigo 12 do Decreto Estadual 44.844/08, seria de 3 meses, contados a partir da data de 

formalização do processo. Porém, seu prazo “real” de concessão foi de 1 dia. Esse prazo foi 

pactuado pela SEMAD com o Governo de Minas para emissão de AAFs para atividades 

classes 1 e 2, conforme Acordo de Resultados de 2013. 

 

No Espírito Santo, a atividade estudo de caso seria analisada pela Coordenação de 

Licenciamento - CL do IEMA, localizado na cidade de Cariacica (representante-chave EES-

01). Como informado pelo coordenador (representante-chave EES-05), o prazo máximo de 

análise do processo, sem EIA/RIMA, seria de 6 meses, contados da data do requerimento da 

licença, conforme artigo 23, inciso II, do Decreto Estadual 1.777/07.  

 

No Rio de Janeiro, a atividade seria analisada pela Superintendência Regional de Dois Rios - 

SUPRID do INEA, localizada em Nova Friburgo (representante-chave ERJ-01). Como 
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informado pelo entrevistado (representante-chave ERJ-04), o prazo máximo de análise do 

processo (sem EIA/RIMA) seria de 6 meses, segundo artigo 14 da Resolução CONAMA 

237/97. 

 

Em São Paulo, a atividade seria analisada pela Agência Ambiental de Marília da CETESB, 

localizada no município de Marília (representante-chave ESP-03). Como informado pelo 

entrevistado, o prazo máximo de análise do processo, sem EIA/RIMA, seria de 6 meses, 

contados da data do protocolo do requerimento até seu deferimento, conforme artigo 9° do 

Decreto Estadual 47.400/02.  

 

Salienta-se que, em todos os estados analisados, o prazo para concessão da licença ficaria 

suspenso durante a elaboração de informações complementares pelo proponente do projeto. 

Os regulamentos estaduais acompanharam as regras da Resolução CONAMA 237/97, de 

abrangência nacional, já que o prazo máximo para concessão das licenças, sem EIA/RIMA, 

seria igual em todos os estados, exceto em MG. 

 

- Consulta pública  

 

Em Minas Gerais não foi realizada audiência pública para a atividade “posto de combustível”, 

devido ao tipo de instrumento concedido (AAF), assim como não seria necessária nos outros 

estados analisados (representantes-chave EES-05, ERJ-04 e ESP-03).  

 

- Condicionantes e modalidade de licença 

 

Em Minas Gerais não se exigiu condicionantes, devido ao tipo de instrumento regulatório, e a 

AAF teve validade de 4 anos, de acordo com a DN COPAM 77/04. Essa autorização, de 

apenas uma única fase, engloba as etapas de viabilidade ambiental / locacional, implantação e 

operação do empreendimento. No Espírito Santo o prazo de validade da LP seria de, “no 

mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos 

relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.” 

(ESPÍRITO SANTO, 2007). Mas é usual emitir, para essa atividade, a LP com 4 anos de 

validade, segundo informado pelo representante-chave EES-05. A licença poderia ser 

concedida com condicionantes e o interessado deveria requerer novas licenças para as 

próximas fases do empreendimento, implantação e operação (LI e LO) (representante-chave 
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EES-05). Já o prazo de validade da LAS no Rio de Janeiro seria de “no mínimo de 4 (quatro) 

anos e no máximo de 10 (dez) anos.” (RIO DE JANEIRO, 2009). Essa licença, de única fase, 

também poderia ser concedida com condicionantes (representante-chave ERJ-04). Em São 

Paulo, a LP teria prazo máximo de 2 anos, conforme artigo 70 do regulamento da Lei 997/76. 

A licença poderia ser concedida com condicionantes e seriam necessárias, posteriormente, a 

LI e a LO (representante-chave ESP-03). 

 

Concluindo, o processo de licenciamento da atividade “posto de combustível” em Minas 

Gerais foi o mais simplificado. Nesse estado não foram exigidos do empreendedor estudos 

ambientais e nem condicionantes. Em todos os outros estados, mesmo sendo necessária uma 

AIA simplificada, seriam apresentados estudos ambientais e, possivelmente, impostas 

condicionantes para a emissão da licença. Dependendo do estado o licenciamento da atividade 

seria de única fase (MG e RJ) ou trifásico (ES e SP). O prazo de validade da licença variaria 

entre os estados e poderia chegar a até 10 anos, no caso do sistema monofásico do Rio de 

Janeiro.  

 

A tabela 6.15, a seguir, apresenta os resultados das simulações de triagem realizadas para a 

atividade “posto de combustível”.   
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Tabela 6.15 - Resultados da simulação de triagem para a atividade “posto de combustível”: estudo de caso 4 

ESTADO 
MINAS GERAIS - caso real 

(triagem em ago./13) 
ESPÍRITO SANTO - simulação 

(triagem em out./13) 
RIO DE JANEIRO - simulação 

(triagem em out./13) 
SÃO PAULO - simulação 

(triagem em nov./13) 

Município de 

localização da 

atividade 

Ribeirão das Neves  Divino de São Lourenço Macuco Borá 

Órgão / setor 

responsável pela 

análise do 

processo de 

licenciamento 

SUPRAM Central Metropolitana -  
Belo Horizonte 

IEMA / CL - Coordenação de 
Licenciamento - Cariacica 

INEA / SUPRID - Superintendência Regional de 
Dois Rios - Nova Friburgo 

CETESB / Agência Ambiental de 
Marília  

Código e 

descrição da 

atividade 

F-06-01-7 - Postos revendedores, 

postos ou pontos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas, 
postos flutuantes de combustíveis e 
postos revendedores de 
combustíveis de aviação 

27.01 - Posto revendedor de 
combustíveis, com uso de qualquer 
tanque, ou posto de abastecimento de 
combustíveis (não revendedor), com 

uso de tanque enterrado 

55.21.31 - Abastecimento de combustíveis líquidos 
em postos com tanques subterrâneos 

Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores - 

incluindo postos revendedores, 
postos de abastecimento, 
transportadores revendedores 
retalhistas (TRR) e postos 
flutuantes: fator de complexidade - 
W = 1,5 

Legislação de 

triagem da 

atividade  

 Lista positiva da DN COPAM 
74/04 

Lista positiva da IN 10/10  
Listas positivas do Decreto Estadual 42.159/09 e 
das Resoluções INEA 52/12 e 53/12 - critério de 
enquadramento CE060 

Lista positiva do regulamento da 

Lei Estadual 997/76 (aprovado pelo 
Decreto 8.468/76 e alterado pelo 
Decreto 47.397/02)  

Critérios de 

triagem  

Potencial 
poluidor / 

degradador 

Ar Pequeno 

Potencial poluidor / 

degradador 
Alto 

Potencial Poluidor Inicial Mínimo - 

PPIM 
Baixo 

_ 

Água Grande 

Solo Médio 

Potencial poluidor / 
degradador geral 

Médio 

Porte 

89CA ≤ 90 m3 
90

(CA = 90 

m
3
) 

Pequeno Porte 
60 < 91CA < 105 

m3 
 
(CA = 90 m

3
) 

 

Médio 
Porte 

92A = acima de 500, até 
2.000 m2 

93
(A = 680 m

2
) 

1 

Pequeno 
Empregados até 20 

94
(N° de empregados = 

18)
 

1 

                                                
89 CA - Capacidade de armazenagem (m3 - metros cúbicos): é a capacidade máxima de armazenamento da instalação considerada (COPAM, 2004). 
90 Dado real de capacidade de armazenagem (90 m3) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
91 CA - Capacidade de armazenamento (m3) (IEMA, 2010a). 
92 A - Área de produção e armazenamento (m2 - metros quadrados) (INEA, 2012). 
93 Dado real de área de produção e armazenamento (680 m2) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
94 Dado real de número de funcionários (18) do empreendimento mineiro utilizado para simulação. 
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Classificação da 

atividade 
1 III 2C (Baixo impacto) 

Impacto ambiental muito 

pequeno e não significativo 

Tipo de licença 

requerida 

AAF - Autorização Ambiental de 
Funcionamento 

LP - Licença Prévia LAS - Licença Ambiental Simplificada LP - Licença Prévia 

Fase(s) do 

empreendimento 

contemplada(s) 

pela licença 

- Viabilidade ambiental / 
locacional; 

- Implantação;  
- Operação. 

Viabilidade ambiental / locacional 
- Viabilidade ambiental / locacional; 

- Implantação;  
- Operação. 

Viabilidade ambiental / locacional 

Exigência de AIA 

/ grau de 

exigência  

AIA não exigida AIA exigida / simplificada AIA exigida / simplificada AIA exigida / simplificada 

Principais estudos 

ambientais 

exigidos para AIA 

Nenhum 

Descrição sucinta do empreendimento 
com fluxograma das atividades a 
serem desenvolvidas e seus 
respectivos impactos.  

- Caracterização do entorno do empreendimento; 
- Descrição dos dispositivos de controle ambiental; 
- Avaliação Preliminar e caracterização geológica e 
hidrogeológica. 

- Plantas do empreendimento e 
sistema de drenagem; 
- Relatório da caracterização 
geológica. 

Legislação de 

referência para 

exigência dos 

estudos 

ambientais 

_ IN 12/06 
NOP-INEA-05 

(instituída pela Resolução CONEMA 46/13) 
_ 

Termo de 

Referência (TR) 

utilizado para 

elaboração dos 

estudos 

ambientais 

_ 
Instruções para elaboração dos 
estudos, disponíveis na IN 12/06. 

Instruções para elaboração dos estudos de qualquer 
posto de combustível passível de LAS, disponíveis 
na NOP-INEA-05. 

Instruções para elaboração dos 
estudos, disponíveis no website da 
CETESB. 

Forma de triagem 

da atividade e 

determinação do 

escopo dos 

estudos 

ambientais 

Triagem realizada no balcão de 
atendimento do órgão ambiental, 
antes da formalização do processo 

de licenciamento. 

Triagem e determinação do escopo 
realizadas no balcão de atendimento 
e/ou online pelo website do órgão 
ambiental (a triagem através do 
sistema informatizado de 

enquadramento), antes da 
formalização do processo de 
licenciamento. 

Triagem e determinação do escopo realizadas no 
balcão de atendimento e/ou online pelo website do 
órgão ambiental (a triagem através do sistema 
informatizado de enquadramento), antes da 
formalização do processo de licenciamento. 

Triagem e determinação do escopo 
realizadas no balcão de atendimento 
e/ou online pelo website do órgão 
ambiental, antes da formalização do 
processo de licenciamento. 

Exigência dos 

estudos 

ambientais na 

formalização do 

processo de 

licenciamento 

Não. Não foram exigidos estudos 
ambientais. 

Sim. No website do IEMA é indicada 
a IN 12/06 que estabelece os estudos 
necessários para a formalização do 
processo de licenciamento ambiental 
dessa atividade. 

Sim. O empreendedor obteria a relação de estudos 
necessários para a formalização do processo de 
licenciamento no balcão de atendimento do INEA, 
mediante agendamento prévio pelo website do 

órgão ambiental. Esses estudos são exigidos pela 
NOP-INEA-05. 

Sim. No website da CETESB são 
informados os estudos que devem 
ser apresentados ao órgão ambiental 
para a formalização do processo de 
licenciamento dessa atividade. 
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Síntese dos 

principais 

documentos e 

estudos 

ambientais 

exigidos para 

formalização do 

processo de 

licenciamento 

(ver apêndice E) 

- Formulário Integrado de 
Caracterização do Empreendimento 
(FCEI) e Formulário de Orientação 

Básica Integrado (FOBI); 
- Declaração da Prefeitura 
Municipal; 
- Coordenadas geográficas de um 
ponto central do empreendimento; 
- Termo de Responsabilidade; 
- Certificado de Regularidade do 
Cadastro Técnico Federal; 

- Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). 

- Formulário de enquadramento da 
atividade; 
- Anuência da Prefeitura Municipal; 
- Projetos pertinentes à atividade; 
- Planta com a localização e entorno 
do empreendimento; 
- Descrição sucinta do 

empreendimento com fluxograma das 
atividades a serem desenvolvidas e 
seus respectivos impactos; 
- ART.  
 

- Formulário de cadastro (anexo 9 da NOP-INEA-
05); 
- Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de 
Zoneamento; 
- Caracterização do entorno do empreendimento; 
- Plantas baixas das instalações, equipamentos e 
estruturas do empreendimento; 
- Descrição dos dispositivos de controle ambiental 
(anexo 7 da NOP-INEA-05); 

- Plano de Emergência; 
- Avaliação Preliminar e caracterização geológica e 
hidrogeológica; 
- Comprovante de Registro no Cadastro Técnico 
Federal (CTF) ou Cadastro Técnico Estadual 
(CTE); 
- ART. 

- Memorial de Caracterização do 
Empreendimento (MCE); 
- Certidão de Diretrizes de Uso e 
Ocupação de Solo, emitida pela 
Prefeitura Municipal; 
- Manifestação do órgão ambiental 
municipal; 

- Plantas do empreendimento e 
sistema de drenagem; 
- Relatório da caracterização 
geológica; 
- ART. 

Exigência de 

Audiência Pública 
Não Não Não  Não 

Prazo para 

emissão da 

licença, conforme 

legislação de 

referência  

95
Máximo de 3 meses 

(Decreto Estadual 44.844/08), mas, 
conforme Acordo de Resultados de 
2013, o prazo é de 1 dia. 

Máximo de 6 meses 
(Decreto Estadual 1.777/07) 

Máximo de 6 meses 
(Resolução CONAMA 237/97) 

Máximo de 6 meses 
(Decreto Estadual 47.400/02), mas 
o prazo para emitir parecer ou 
exarar qualquer tipo de 
manifestação é de 60 dias, conforme 
esse decreto. 

Custo de análise 

do licenciamento 

no órgão 

ambiental, em 

Unidade Fiscal ( 

2013) 

441,45 96UFEMG 
(tabelado) 

646 97VRTE 
(atividade não industrial) 

1.363 98UFIR 38,601 99UFESP 

                                                
95 O tempo de análise da AAF (da formalização a sua emissão), do empreendimento mineiro utilizado para simulação, foi de 1 dia. 
96 UFEMG - Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, conforme Resolução Conjunta SEMAD/IEF/FEAM 1.919/13. Valor da UFEMG (ano 2013) = R$ 2,5016. 
97 VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo, conforme Lei Estadual 7.001/01. Valor do VRTE (ano 2013) = R$ 2,3820. 
98 UFIR - Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro, conforme Resolução CONEMA 51/13 - NOP INEA 02. Valor da UFIR (ano 2013) = R$ 2,4066. 
99 UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, conforme Decreto Estadual 55.149/09. Valor da UFESP (ano 2013) = R$ 19,37.  
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Custo de análise 

do licenciamento 

no órgão 

ambiental, em 

reais (2013) 

R$ 1.104,33 
(valor tabelado) R$ 1.538,77 R$ 3.282,60 100R$ 747,70 

Legislação de 

referência para o 

cálculo do custo 

de análise  

Resolução Conjunta 
IEF/SEMAD/FEAM 1.919/13  

Lei Estadual 7.001/01 
NOP-INEA-02 

(aprovada pela Resolução CONEMA 51/13) 
Regulamento da Lei Estadual 

997/76  

Licença 

concedida com 

condicionantes 

Não Sim Sim Sim 

Prazo de validade 

da licença, 

conforme 

legislação de 

referência 

101
4 anos  

(DN COPAM 77/04) 
 

Até 5 anos 
(Decreto Estadual 1.777/07), mas 

para esta atividade é usual emitir a LP 
com validade de 4 anos. 

Mínimo de 4 anos e máximo de 10 anos 

(Decreto Estadual 42.159/09) 

Máximo de 2 anos 
(Regulamento da Lei Estadual 

997/76) 

Licença(s) 

posterior(es) 
Nenhuma LI - Licença de Instalação  

LO - Licença de Operação 
Nenhuma 

LI - Licença de Instalação  
LO - Licença de Operação 

Fonte: A autora. 

 

 

                                                
100 P = 70 + (1,5 x W x √A), onde: P - preço a ser cobrado, expresso em UFESP; W - fator de complexidade, de acordo com o anexo 5 do regulamento da Lei 997/76; e √A - raiz quadrada da área integral 
da fonte de poluição objeto do licenciamento (SÃO PAULO, 2002). A área integral é a soma da área construída + área de atividade ao ar livre (m2 - metros quadrados) (CETESB, 2013a). Sabendo-se que, 
para o empreendimento mineiro utilizado para simulação, os fatores seriam: W = 1,5 e A = 680 m2; o preço a ser cobrado em São Paulo seria: P = 70 + (1,5 x 1,5 x √680) = 128,67 UFESP. Sabendo-se que 
o valor da LP é igual a 30% da LI, tem-se 38,601 UFESP = R$ 747,70. 
101

 A AAF do empreendimento mineiro utilizado para simulação foi emitida com prazo de validade de 4 anos. 
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6.4. Observações complementares 

 

Em 2014, no decorrer da realização desta pesquisa, alguns procedimentos e regulamentos de 

triagem foram alterados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Como essas alterações 

ocorreram posteriormente às simulações de triagem realizadas, algumas não foram 

contempladas nesta pesquisa. 

 

No estado do Rio de Janeiro, o Decreto 42.159/09, utilizado anteriormente para a triagem de 

atividades, foi revogado em junho deste ano pelo Decreto 44.820/14. Esse novo regulamento 

apresentou uma nova lista de atividades sujeitas ao licenciamento (conforme classificação e 

significância dos impactos), onde pequenas alterações foram introduzidas, com a exclusão e 

inclusão de algumas atividades. Uma das modificações relevantes notadas, para o processo de 

triagem, foi que as atividades enquadradas nas classes 3B e 3D, consideradas de baixo 

impacto, agora podem obter a LAS - Licença Ambiental Simplificada (de uma única fase), 

desde que os projetos estejam em fase de planejamento. A LAS anteriormente era restrita aos 

empreendimentos enquadrados na classe 2, também considerados de baixo impacto.  

 

Em São Paulo, a Resolução SMA 51/06, que disciplinava o licenciamento ambiental de 

atividades minerárias, com o estabelecimento de parâmetros de triagem e tipos de estudos 

ambientais necessários, foi revogada pela Decisão de Diretoria 025/2014/C/I em janeiro deste 

ano. Esse novo regulamento determinou novos parâmetros de triagem, mas com exigência dos 

mesmos tipos de estudos ambientais. Para atualizar esta pesquisa, essa alteração foi 

contemplada com a reformulação em 2014 da simulação de triagem para a atividade 

“mineração de granito”, realizada anteriormente no ano de 2013, como já explicado neste 

trabalho (capítulo 6, item 6.3.2.2). Comparando as duas simulações de triagem feitas, notou-

se que os resultados apresentaram diferenças somente na quantidade de fases do 

licenciamento, no custo de análise e no prazo de validade da licença. Resultados referentes, 

por exemplo, à classificação da atividade, exigência da AIA simplificada e tipo de estudos 

ambientais foram similares. 

 

Em São Paulo, o processo de triagem dos empreendimentos analisados no âmbito das 

agências ambientais, ou seja, aqueles que sejam de “impacto ambiental muito pequeno e não 

significativo”, foi modificado recentemente com a implementação de um sistema 
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informatizado online no Portal de Licenciamento - PLA, disponível no website da CETESB. 

O PLA passou a oferecer novas funcionalidades para usuários de todo o estado: 

 

 Solicitações de Licenças de fontes de poluição e de todos outros 

documentos já emitidos pela CETESB (CADRI, CDL, Pareceres 

Técnicos, etc.); e 
 Obtenção de Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento, 

documento que atesta a dispensa do licenciamento ambiental para 

atividades não consideradas fontes de poluição, para fins de 
licenciamento ambiental, pelo Regulamento da Lei Estadual nº 

997/76, aprovado pelo Decreto nº 8468/76. (CETESB, 2014c) 

 

Durante o mês de novembro de 2013, essas funcionalidades foram disponibilizadas, em escala 

piloto, na Região Metropolitana de São Paulo (CETESB, 2014c). A partir de dezembro de 

2013, foram implantadas em outras agências ambientais. Como todo sistema em fase de 

implantação, o PLA pode apresentar alguma instabilidade (CETESB, 2014c). A CETESB 

informa também, em sua página na internet, que está trabalhando constantemente no 

diagnóstico e correção de possíveis problemas. Conforme declarado pelo representante-chave 

CSP-02, a complexidade e problemas técnicos do Portal têm dificultado seu manuseio pelos 

usuários.   

 

Como curiosidade, foi simulada, em julho de 2014, uma solicitação de licença pelo Portal de 

Licenciamento, utilizando um dos estudos de caso desta pesquisa, a “Estação de Tratamento 

de Esgotos”. Para acessar o sistema online foi necessário realizar um cadastro no website da 

CETESB e obter um login e senha. Para requerer o licenciamento, primeiramente, foi 

informada a modalidade da licença (LP/LI, no caso da ETE, conforme legislação em vigor e 

representante-chave ESP-03). Notou-se que a previsão do tipo de licença deve ser feita pelo 

próprio usuário, pois essa forma de triagem não é realizada pelo sistema. A partir daí, foram 

prestadas várias informações sobre o empreendimento, de modo a caracterizá-lo e verificar 

suas intervenções sobre o meio ambiente. Em treze etapas, foram requeridas, por exemplo, as 

seguintes informações: 

 

 CEP do empreendimento, para verificar a agência ambiental responsável pelo 

licenciamento; 

 Necessidade de supressão de vegetação e intervenção em APP - Área de Preservação 

Permanente; 

 Intervenção em APA - Área de Proteção Ambiental; 
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 Informações sobre o empreendimento, sua localização (como coordenadas geográficas) e 

sobre o imóvel (área rural ou urbana, público ou particular, se possui Reserva Legal 

averbada, etc.); 

 Enquadramento como micro-empresa, empresa de pequeno porte, micro empreendedor 

individual, entidade sem fins lucrativos, empresa pertencente à administração pública 

direta, autarquia ou fundação pública, etc; 

 Responsável legal pelo empreendimento; e 

 Fase do empreendimento (novo, ampliação, etc.). 

 

Em uma das etapas do sistema foi exigido anexar arquivo digital contendo o MCE - Memorial 

de Caracterização do Empreendimento. O usuário, então, é orientado a fazer download do 

programa desse memorial (processo similar ao da Receita Federal para declaração do imposto 

de renda). Após preenchimento do MCE e anexo ao sistema do PLA, foi realizado 

cruzamento das informações prestadas nos dois bancos de dados para, assim, dar continuidade 

às etapas. Ao final da declaração, foram emitidos três formulários: documentação necessária 

para formalização do processo, custo do licenciamento e formulário de solicitação da licença 

(“solicitação de”).   

 

Ressalta-se que o processo de preenchimento do MCE e do PLA foi bastante burocrático e 

demorado e que, algumas vezes, foram exigidas informações não pertinentes à atividade 

requerida, sem as quais não era possível dar continuidade ao preenchimento. A 

institucionalização desse sistema em São Paulo pode ser vista como uma partida para a 

implementação do “balcão único”, mas necessita de ajustes. Evidencia-se que as mudanças 

nos procedimentos vêm ocorrendo cautelosamente, já que, mesmo com a implementação do 

sistema, ainda são mantidos no website da CETESB listas de “documentos básicos” para 

determinadas atividades.  

 

Comparando a simulação realizada no Portal de Licenciamento com a simulação de triagem 

realizada para esta pesquisa (a partir da entrevista com o representante-chave ESP-03 e em 

consulta ao website da CETESB sem utilização do PLA), notou-se que os resultados não 

apresentaram alterações significativas. O custo do licenciamento permaneceu o mesmo. A 

redação de alguns documentos administrativos foi ajustada, mas, em geral, foram solicitados 

os mesmos documentos. Quanto aos documentos técnicos, o sistema do PLA não exigiu 

alguns estudos/projetos que se encontram listados no website da CETESB, mas solicitou dois 
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estudos complementares: Laudo de caracterização da vegetação e Laudo de fauna. O estudo 

sobre a vegetação foi requerido conforme declaração sobre a necessidade de corte de árvores 

isoladas e intervenção em APP. Esse documento não foi exigido no processo de triagem 

realizado para esta pesquisa, mas nele foi indicada a necessidade de obter a autorização. Pode-

se dizer que o único documento “inédito”, solicitado para a formalização do processo de 

licenciamento, foi o Laudo de fauna. Ressalta-se que é indicada, no website da CETESB, a 

necessidade de apresentação dos documentos listados nessa página (específicos para 

determinadas atividades) e que outros documentos poderão ser requeridos pelo sistema do 

PLA, em função das características da solicitação (CETESB, 2014c). Como curiosidade, o 

formulário da documentação, obtido a partir da simulação realizada no Portal de 

Licenciamento, encontra-se no apêndice F.  
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7. RESULTADOS SINTETIZADOS E PROPOSTAS DE MELHORIA 

 

As simulações revelaram semelhanças entre os procedimentos de triagem utilizados pelos 

quatro órgãos licenciadores, mas também indicaram discrepâncias significativas, que suscitam 

curiosidade e preocupação. Foram observados diferentes cenários de triagem e escopo que 

influenciaram em todo o processo de licenciamento das atividades estudos de caso. Variaram 

substancialmente, conforme a atividade e a jurisdição analisada, o momento e a metodologia 

de triagem (procedimentos e parâmetros); a vinculação da triagem com a etapa de escopo; a 

abrangência da AIA; o conteúdo mínimo dos estudos ambientais; a documentação necessária; 

o número de licenças; os valores das taxas de licenciamento cobradas pelos órgãos 

ambientais; a exigência da audiência pública e de condicionantes; e os prazos para concessão 

e validade das licenças. A mais notável diferença refere-se aos parâmetros utilizados para a 

triagem dos projetos, que influenciaram diretamente na exigência do licenciamento e da AIA, 

e no nível de detalhamento dessa avaliação, nos casos em que a triagem estava vinculada à 

etapa de escopo. Para um mesmo projeto (de mesmo porte, potencial poluidor / degradador e 

localização) foram obtidos diferentes resultados em cada órgão licenciador estudado. 

 

Das quatro atividades estudos de caso, a “usina hidrelétrica” foi a que apresentou menos 

discrepâncias entre jurisdições. Esse resultado é compreensível, considerando ser uma 

atividade cuja significância dos impactos é bem conhecida. Portanto, em todos os estados foi 

exigido o licenciamento prévio com AIA aprofundada, subsidiada pelos estudos ambientais 

EIA/RIMA, como preconiza a Resolução CONAMA 01/86. Uma das diferenças encontradas 

no licenciamento dessa atividade foi nos termos de referência do EIA/RIMA. Alguns seriam 

genéricos (pré-definidos), enquanto outros elaborados especificamente para o 

empreendimento, levando em conta suas características tecnológicas e locacionais. Mas, 

teoricamente, isso não influenciaria nos prazos para concessão das licenças (máximos de 12 

meses em todas as jurisdições). Também variou a documentação exigida na formalização do 

processo de licenciamento, pois apenas alguns estados solicitariam anuências, manifestações 

ou autorizações de outras instituições. Outras diferenças encontradas referem-se aos custos do 

licenciamento, que variaria de R$ 136.069,16 (no Rio de Janeiro) a R$ 27.940,86 (no Espírito 

Santo), e aos prazos de validade das licenças, 4 anos em Minas Gerais e 5 anos nos estados 

restantes. 
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A “mineração de granito” apresentou resultados mais discrepantes. Apesar da Resolução 

CONAMA 01/86 também indicar a necessidade de uma AIA completa para atividade de 

mineração, observou-se claramente que em Minas Gerais e Espírito Santo, estados 

tradicionalmente mineiros, há incentivos à implantação desse tipo de atividade, pois são 

adotados procedimentos simplificados ou cobradas menores taxas de licenciamento. Em 

Minas Gerais apenas foi concedida uma autorização ao empreendedor, de uma única fase, sem 

a exigência de estudos ambientais. Nos outros três estados a atividade passaria pelo 

licenciamento trifásico (LP + LI + LO), com apresentação de estudos simplificados no 

Espírito Santo e São Paulo (RAP e RCA/PCA, respectivamente), e apresentação do complexo 

EIA/RIMA no Rio de Janeiro. A menor taxa de licenciamento (R$ 485,93) seria cobrada no 

ES, no entanto, os estudos ambientais deveriam contemplar toda a área da poligonal do 

DNPM e não apenas uma frente de lavra como nos outros estados. A maior taxa de 

licenciamento seria no RJ (R$ 86.524,49). Também foram encontradas diferenças nos 

parâmetros de enquadramento da atividade (e.g. produção bruta em MG e somatório das áreas 

de jazidas no ES), na forma de elaboração dos termos de referência (específico ao 

empreendimento apenas no RJ), na documentação exigida para a formalização do processo, 

na exigência da audiência pública (que poderia ser solicitada apenas no RJ), na exigência de 

condicionantes (não existentes em MG), nos prazos de concessão das licenças (e.g. 1 dia em 

MG e máximo de 12 meses no RJ) e nos prazos de validade das licenças (e.g. 3 anos em SP e 

até 5 anos no ES e RJ). Ressalta-se ainda que em SP a atividade apenas poderia ser licenciada 

se tivesse aprovação pelo DNPM do Plano de Aproveitamento Econômico, o que não ocorreu 

no licenciamento do empreendimento mineiro utilizado como estudo de caso. 

 

Para o licenciamento da “estação de tratamento de esgotos” em todos os estados foi indicada a 

apresentação de estudos mínimos para subsidiar a concessão das licenças, possivelmente 

tendo em vista a importância ambiental da atividade. As diferenças encontradas foram em 

relação à quantidade de fases (apenas no ES é exigido o licenciamento trifásico), aos custos 

do licenciamento (e.g. R$ 1.538,77 no ES e R$ 82.036,82 em SP) e aos prazos de validade 

das licenças (e.g. 3 anos em SP e até 10 anos no RJ). 

 

Quanto ao “posto de combustível” também foram desenvolvidos de alguma forma 

procedimentos simplificados, no entanto, Espírito Santo e São Paulo persistem na exigência 

do licenciamento trifásico, enquanto Minas Gerais e Rio de Janeiro estabelecem uma única 

etapa de licenciamento ou autorização. O estado de MG até mesmo deixa de exigir estudos 
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ambientais e concede a autorização em 1 dia, enquanto nos outros estados são necessários 

estudos simplificados analisados em um prazo máximo de 6 meses. Os parâmetros de triagem 

também não são homogêneos (MG e ES adotam a capacidade de armazenamento de 

combustíveis; RJ a área de produção / armazenamento e o número de empregados; e SP não 

possui parâmetros). A menor taxa de licenciamento seria cobrada em SP (R$ 747,70) e a 

maior no RJ (3.282,60). Os prazos de validade das licenças também variaram, sendo o menor 

de 2 anos em SP e o maior de até 10 anos no RJ. 

 

Esses resultados contribuíram para identificar os principais problemas e dificuldades 

enfrentados no processo de licenciamento, especificamente nas etapas de triagem e escopo. 

Outros resultados encontrados, em relação às questões institucionais, normativas e 

operacionais da triagem e escopo de projetos, são apontados na tabela 7.1, a seguir. Para cada 

um deles foram sugeridas propostas de melhoria, visando tornar o processo mais eficiente e 

ágil. Algumas das propostas também foram apontadas pelos próprios órgãos licenciadores e 

sintetizadas na publicação recente da ABEMA (2013). 

 

Tabela 7.1 - Desafios e propostas de melhoria das etapas de triagem e escopo no sudeste brasileiro 

Desafio Proposta de melhoria Justificativa 

1) Formulário de caraterização 
do projeto - Situação atual: O 
formulário utilizado para 
caracterização do projeto não 
apresenta questionamentos e 
campos suficientes que possa 

indicar todas as informações 
necessárias, como, por exemplo, 
a necessidade de eventuais 
anuências de outras instituições. 

Revisar, rotineiramente, o formulário de 
caracterização do empreendimento para 
que contenha os questionamentos 
necessários à adequada triagem do 
projeto. 

É imprescindível uma triagem adequada 
do projeto, para que o proponente saiba 
previamente, por exemplo, sobre a 
necessidade de anuências de outras 

instituições como pré-requisitos à 
concessão da licença.  

2) Apresentação informatizada 
da proposta e triagem do projeto 
- Situação atual: Em alguns 

estados não existe um sistema 
informatizado online de 
enquadramento do projeto, que 
possa ser utilizado pelo 
empreendedor ou consultor. E 
este quando existe não é 
completo. 

Implementar sistema informatizado 
online e com atualização periódica de 
enquadramento do projeto, que possa 
ser utilizado pelo proponente antes da 
formalização do processo de 
licenciamento, através  do website do 

órgão licenciador.  

A apresentação da proposta e triagem 
online permite que o empreendedor ou 
consultor saiba, de forma rápida, se 
haverá necessidade do licenciamento e 
da AIA para implantação da atividade. 

3) Capacitação de funcionários 
do balcão e do tele-atendimento -  
Situação atual: Os funcionários 
do balcão e do tele-atendimento 
muitas vezes não estão 
preparados para responderem 
dúvidas e identificarem falhas na 

triagem dos projetos.  

Capacitar periodicamente os 
funcionários do balcão e do tele-
atendimento em relação a questões 
técnicas e jurídicas minimamente 
necessárias para identificar falhas na 
triagem de projetos e auxiliar 
empreendedores ou consultores. É 
interessante que seja criado um manual 

de procedimentos operacionais para 
orientação desses funcionários. 

Falhas na triagem de projetos, não 
identificadas previamente, podem 
ocasionar: 1) a formalização do 
processo de licenciamento com excesso 
de informações, muitas vezes 
desnecessárias, onerando o processo; 2) 
a formalização do processo sem 
embasamento técnico e jurídico que 

subsidie sua análise, prolongando o 
tempo de licenciamento.  



121 

 

 

4) Previsão do escopo na triagem 

- Situação atual: Em alguns 
estados a triagem do projeto não 
se encontra vinculada à etapa de 
determinação do escopo dos 
estudos ambientais, portanto, o 
empreendedor não tem 
conhecimento prévio, antes da 
formalização do processo de 

licenciamento, sobre quais os 
estudos ambientais deve 
apresentar e seu conteúdo 
mínimo.  

Vincular a etapa de triagem pelo 

mesmo ao escopo preliminar, para que 
sejam informados no momento da 
triagem os estudos ambientais 
necessários para o licenciamento do 
empreendimento.  

A vinculação das etapas é interessante 
na medida em que o proponente, além 
de saber da necessidade do 
licenciamento e da AIA, também tem 

conhecimento prévio (se for o caso) 
sobre a profundidade dessa avaliação, 
ou seja, quais estudos ambientais são 
necessários antes da formalização do 
processo de licenciamento. Isso traz 
celeridade ao processo e subsidia o 
proponente quanto à análise econômica 
e temporal do projeto. 

5) Termo de Referência e escopo 

dos estudos ambientais - Situação 
atual: Não existem termos de 
referência que estabeleçam o 
escopo dos estudos ambientais 
necessários para todas as 
tipologias de atividades, 
conforme sua classificação ou 
significância dos impactos, e que 

sejam pré-definidos, detalhados e 
facilmente disponíveis ao 
empreendedor. Em alguns 
estados o termo de referência é 
realizado com base em uma 
análise caso a caso pela equipe 
técnica do órgão licenciador. 

Primeiramente elaborar termos de 
referência padrões dos estudos 
ambientais necessários para cada 
tipologia de atividade, conforme a 

classificação ou significância dos 
impactos, que possam ser utilizados 
como base para a elaboração de TRs 
detalhados e específicos para cada 
empreendimento. Posteriormente, 
implementar sistema informatizado 
para emissão online de TRs, que 
possam ser utilizados pelo proponente 

do projeto, através  do website do órgão 
licenciador, no momento da triagem e 
antes da formalização do processo de 
licenciamento. O sistema deve realizar 
o cruzamento das informações 
prestadas pelo empreendedor com 
determinadas ferramentas de 
planejamento ambiental, como o 

Zoneamento Ecológico Econômico - 
ZEE.  

Termos de referência pré-definidos e 
detalhados, mas flexíveis, através de 
sistema informatizado, trazem maior 
celeridade, clareza e padronização ao 
processo de licenciamento. 

6) Formulário de classificação e 
enquadramento de classe do 
projeto - Situação atual: O 
formulário resultante da triagem 
não especifica as informações 

mínimas necessárias para orientar 
o empreendedor. 

Especificar, pelo menos, as seguintes 

informações no formulário de 
enquadramento do projeto: necessidade 
do licenciamento; tipo e abrangência da 
licença; critérios e parâmetros de 
enquadramento; classificação; 
legislação de referência; estudos 
ambientais e documentos necessários 
(ressaltar aqueles que dependem de 

outras instituições); acesso aos termos 
de referência dos estudos; valor do 
licenciamento; e prazo de análise sem 
necessidade de complementação dos 
estudos, conforme legislação de 
referência. 

Essas seriam as informações mínimas 
(resultantes da triagem) necessárias ao 
proponente para subsidiar a análise 
econômica e temporal do projeto. 

7) Critérios e parâmetros de 

triagem do projeto - Situação 
atual: São adotados critérios e  
parâmetros diferenciados na  
triagem de projetos dependendo 
da jurisdição. 

Estabelecer critérios e parâmetros de 
corte comuns a todos os entes 
federados. Estabelecer uma revisão, no 
nível nacional, das listas positivas das 

Resoluções CONAMA 01/86 e 237/97. 

A padronização dos parâmetros de 
triagem elimina ou minimiza as 
discrepâncias existentes entre os 

estados e diminui os incentivos 
indesejáveis ou desincentivos para a 
instalação do projeto em determinada 
jurisdição.  Também influencia 
positivamente na garantia de padrões 
mínimos de proteção ambiental entre os 
estados. 

8) Fator locacional - Situação 
atual: Critérios locacionais não 

são devidamente considerados na 
triagem de projetos.  

Institucionalizar e informatizar critérios 
locacionais e investir em sistemas de 

informações geográficas para a triagem 
de projetos, como o ZEE. 

A localização pretendida para 
implantação de um projeto é de suma 
importância para identificação da 
significância dos impactos e análise da 
viabilidade ambiental. 
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9) Impactos socioambientais - 

Situação atual: Não são 
devidamente considerados na 
triagem de projetos critérios que 
envolvam impactos 
socioambientais. 

Institucionalizar critérios 
socioambientais.  

A análise social é importante para 
identificação da significância dos 
impactos socioambientais e análise da 
viabilidade ambiental de um projeto. 

10) Impactos positivos - Situação 
atual: Não são considerados na 
triagem de projetos critérios que 
envolvam impactos positivos. 

Institucionalizar critérios positivos. 

A análise de impactos positivos 
contribui na determinação da 

significância dos impactos de um 
projeto e análise de sua viabilidade 
ambiental. A otimização desses 
impactos pode minimizar os efeitos 
adversos de projetos e permitir uma 
maior aceitação pública. 

11) Impactos cumulativos e 
sinérgicos - Situação atual: Não 
são utilizados na triagem 
mecanismos de avaliação dos 
impactos cumulativos e 

sinérgicos de projetos. 

Institucionalizar mecanismos de 
avaliação dos impactos cumulativos e 
sinérgicos na triagem de projetos, com 
o apoio de sistemas informatizados, 
levando-se em conta os fatores 

locacionais. 

Os impactos ambientais distribuídos no 

território não são suficientemente 
examinados sem a avaliação dos 
impactos cumulativos e sinérgicos dos 
projetos. 

12) Significativo impacto 
ambiental - Situação atual: Falta 
de definição do termo com base 
em critérios e parâmetros claros e 
objetivos para determinar 

atividades causadoras de 
significativo impacto ambiental.  

Definir o termo “significativo impacto 
ambiental” com o máximo possível de 

clareza, com base em critérios e 
parâmetros de corte comuns a todos os 
entes federados, com objetivo de 
identificar atividades causadoras de 
significativo impacto ambiental. Tais 
atividades deverão estar sujeitas à AIA 
aprofundada com apresentação do 
EIA/RIMA.  

As atividades passam a ser tratadas 

como de significativo impacto, 
principalmente pelo Ministério Público, 
quando não são definidas regras claras, 
impedindo que se adotem modelos 
simplificados de licenciamento e 
sobrecarregando os órgãos 
licenciadores. 

13) Leis e regulamentos de 
triagem - Situação atual: 
Desatualização e imprecisão das 
diretrizes para triagem de 
projetos. Alguns regulamentos 
têm mais de uma década que não 
são atualizados. 

Realizar revisão geral e periódica das 
leis e regulamentos federais e estaduais 
de triagem. 

A revisão é necessária para eliminar 
falhas no processo de triagem, 
minimizar as discrepâncias existentes 
entre os entes federados e criar maior 
segurança jurídica. 

14) Participação do público - 
Situação atual: A triagem 
raramente é afetada pela 
percepção do público afetado. 

Criar mecanismos online de 
recebimento de opinião sobre o 
enquadramento dos projetos triados. 

A percepção do público pode auxiliar o 
órgão licenciador a identificar 
problemas e conflitos no contexto dos 
projetos. A antecipação desses pode ser 
primordial para todas as partes 
envolvidas. 

Fonte: A autora. 
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8. CONCLUSÕES  

 

Este estudo analisou as normas e procedimentos de triagem e escopo nos processos de 

licenciamento ambiental de quatro estados brasileiros altamente industrializados (Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo), principalmente através de pesquisa 

documental e simulações de triagem a partir de estudos de casos. As simulações revelaram 

diversas discrepâncias existentes entre as quatro jurisdições. Projetos semelhantes (em termos 

de porte, potencial poluidor / degradador e localização) foram submetidos a diferentes 

cenários de licenciamento e de AIA. Isso decorre do fato de que são utilizados parâmetros 

distintos para a triagem dos projetos, refletindo principalmente na quantidade de licenças 

necessárias, na abrangência dos estudos ambientais, nas taxas administrativas cobradas pelos 

órgãos licenciadores e nos prazos de concessão e renovação das licenças. Por exemplo, o 

empreendimento minerário, que ficou isento de AIA em Minas Gerais, pagou uma taxa 

administrativa de R$ 1.104,33 e se regularizou em um dia; estaria sujeito a uma AIA completa 

no Rio de Janeiro, pagaria o valor de R$ 86.524,49 e poderia esperar até doze meses para 

obter a licença. Da mesma forma, o posto de combustível, analisado no Espírito Santo e São 

Paulo, seria obrigado a obter três licenças ambientais antes de sua operação, enquanto, em 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, da mesma empresa seria solicitada apenas uma licença para as 

fases de viabilidade ambiental / locacional, implantação e operação.  

 

Tais diferenças entre os parâmetros de triagem parecem ser mais um resultado de escolhas 

arbitrárias burocráticas do que de peculiaridades científicas e/ou técnicas encontradas em cada 

estado. Na definição desses parâmetros certamente estão envolvidas questões políticas e 

econômicas que se conflitam com questões ambientais. Isso é resultado da falta de uma 

orientação nacional, atualizada, sobre quais tipologias de atividades podem provocar 

significativos impactos, segundo critérios legais pré-definidos. Resultado também da 

subjetividade e indefinição dos conceitos “significativo impacto” e “impacto não-

significativo”. Este estudo deixa claro que o CONAMA ou outro órgão de competência 

nacional precisa rediscutir as Resoluções CONAMA 01/86 e 237/97. 

 

O estudo também constatou que nenhuma das técnicas de triagem contemplou, efetivamente, 

critérios locacionais e socioambientais, sendo isso uma das barreiras para a determinação do 

significativo impacto de um projeto, no momento em não são conhecidos a vulnerabilidade do 
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meio e os impactos sobre a sociedade. Apenas seriam considerados na triagem recursos 

ambientais legalmente protegidos, como, por exemplo, a Mata Atlântica (Lei Federal 

11.428/06) e as cavidades naturais subterrâneas (Decreto Federal 99.556/90). Outra 

deficiência é que o licenciamento dos projetos ocorreria de forma cartorial, sem avaliação dos 

impactos cumulativos e sinérgicos, portanto, não examinaria suficientemente os impactos 

ambientais distribuídos nos territórios. Além disso, em nenhuma jurisdição estudada foram 

utilizados critérios de triagem que avaliassem os impactos positivos de projetos, o que mostra 

que o foco dessa etapa, nos estados do sudeste brasileiro, é avaliar os impactos negativos. Isso 

pode comprometer a efetividade na determinação da significância dos potenciais impactos de 

projetos, já que os diferentes impactos não são contrabalanceados.  

 

Além de alguns regulamentos estaduais não conceituarem de forma detalhada os parâmetros 

de enquadramento, a pesquisa também indicou certo despreparo dos funcionários do balcão de 

atendimento no auxílio à triagem de projetos. Também foram notadas diferenças de 

entendimentos da triagem entre órgãos licenciadores do mesmo estado. Cumpre salientar 

ainda o estado incipiente de informatização no sudeste brasileiro. 

 

A pesquisa ainda mostrou que o processo de triagem em alguns estados foi mais prático e 

rápido do que em outros, e que muitas vezes estava vinculada à etapa de determinação do 

escopo dos estudos ambientais, neste caso, os termos de referências normalmente eram 

genéricos e sem levar em consideração peculiaridades de cada empreendimento.  

 

Em todos os estados foram aplicados procedimentos simplificados para empreendimentos 

considerados causadores de impactos não significativos, para os quais não foram exigidos 

estudos ambientais ou exigidos estudos simplificados. De certa maneira, a simplificação 

refletiu uma tentativa de desvincular ou minimizar o vínculo entre licenciamento e AIA, ou 

seja, as decisões acerca das concessões das licenças seriam tomadas com nenhum ou pouco 

embasamento técnico sobre os potenciais impactos ambientais dos projetos. Também ficou 

evidenciado que a simplificação afetou o número de fases do licenciamento, na medida em 

que o sistema trifásico (LP + LI + LO) foi deixado de lado em favor de um sistema 

monofásico, que consiste em apenas uma licença ou autorização que, por um lado, traz 

celeridade na tramitação e análise do processo de licenciamento, mas, por outro, corre o risco 

de aprovar projetos sem a devida atenção aos seus impactos. Outros incentivos, como 
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menores taxas de licenciamento, também foram aplicados aos projetos considerados de 

impactos não significativos. 

 

Para os projetos considerados causadores de significativos impactos, a triagem orientou à 

realização de uma AIA aprofundada com apresentação do complexo estudo EIA/RIMA, e, 

com isso, diversas outras exigências foram feitas, como a audiência pública. Notou-se que 

todos os estados possuem normas que orientam a realização dessa consulta, apesar da 

existência de uma norma nacional (Resolução CONAMA 09/87). Os valores das taxas de 

licenciamento também foram estabelecidos por normas estaduais e, em geral, baseados na 

classificação do empreendimento quanto ao porte e potencial poluidor/degradador.  

 

Outras exigências foram incorporadas ao processo de licenciamento, como, por exemplo, a 

outorga do direito de uso da água, definida na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

Federal 9.433/97), e as autorizações para supressão de vegetação e para intervenção em área 

de preservação permanente, estabelecidas no novo Código Florestal (Lei Federal 12.651/12). 

Em alguns estados esses atos autorizativos seriam analisados no âmbito do licenciamento 

ambiental, pelo próprio órgão licenciador, enquanto em outros, dependeriam de instituições 

ambientais externas, o que provavelmente atrasaria o processo de licenciamento.  

 

Esses e outros diversos problemas da triagem são, sem dúvida, um dos óbices que mais 

fragiliza o licenciamento brasileiro na atualidade. A falta de clareza nas regulamentações e 

nos desdobramentos da triagem e escopo cria uma insegurança jurídica que nada contribui 

para o objetivo maior, de proteger o meio ambiente. As divergências encontradas justificam as 

principais reclamações de empreendedores, como os altos custos, a demora e o excesso de 

burocracia para a obtenção das licenças. Essa situação pode criar incentivos indesejáveis ou 

desincentivos para a implantação de projetos em determinada jurisdição, dependendo do grau 

de exigência do órgão licenciador, que são prejudiciais à atração de investimentos e sem 

claros benefícios para o meio ambiente e a sociedade. Portanto, diversos estudos no Brasil 

(ABEMA, 2013; CNI, 2013; FMASE, 2013; SAE, 2009; MPU, 2004) têm apontado a 

necessidade de mudanças urgentes. 

 

Os resultados obtidos apontam alguns caminhos para o aperfeiçoamento da triagem e escopo, 

visando torná-los mais eficiente para a celeridade, racionalidade e efetividade do processo de 

licenciamento e de AIA. Um desses caminhos seria a informatização da triagem e 
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disponibilização de dados ao empreendedor. Isso proporcionaria agilidade, transparência e 

redução de custos. É importante também que outros instrumentos de planejamento e gestão 

ambiental, como a Avaliação Ambiental Estratégica, a Avaliação Ambiental Integrada e o 

Zoneamento Ecológico Econômico, sejam utilizados como apoio à triagem de projetos. Que 

sejam definidas regras claras para a determinação da significância dos potenciais impactos de 

atividades e sejam fortalecidos os órgãos licenciadores através de capacitações dos quadros 

funcionais para atendimento ao público. 

 

Finalmente a edição e revisão de normas e procedimentos de triagem e escopo deve ser a 

principal partida para uma ampla reforma do licenciamento. A pesquisa corrobora a 

importância de harmonizá-los no Brasil, respeitando, no entanto, as peculiaridades regionais e 

locais. Normas gerais e uniformes são necessárias, a fim de garantir balizas mínimas às 

jurisdições. O estabelecimento de regras nacionais para o enquadramento dos projetos permite 

que os entes federativos estabeleçam critérios próprios com um mínimo de harmonia e 

coerência, principalmente visando à simplificação do licenciamento para as micro e pequenas 

empresas. O licenciamento ambiental, hoje, foco de diferentes segmentos da sociedade, 

merece a devida atenção para que continue sendo um instrumento de proteção ao meio 

ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável.   

 

Por não ser objetivo deste trabalho, o estudo não avaliou qual das metodologias de triagem, 

utilizadas pelas jurisdições analisadas, seria mais eficiente para a efetividade das avaliações 

de impactos dos projetos selecionados e, consequentemente, para a proteção do meio 

ambiente. Mas os resultados obtidos podem ser a base para a realização de futuros estudos 

com este enfoque.  
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APÊNDICE B - Modelos dos questionários aplicados nas entrevistas 



Universidade Federal de Ouro Preto 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

Mestrado em Engenharia Ambiental 

 

 

Mestranda: Caroline Priscila Fan Rocha 
Orientador: Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca  

 

ENTREVISTA - Setor de atendimento do IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos / 

Espírito Santo  

 

Data: ______________     Hora: _____________ 

Nome do entrevistado:  

Cargo / setor:  

 

ESTUDO DE CASO 1: Usina hidrelétrica 

 

PROBLEMA: Simular, junto ao órgão licenciador do estado do Espírito Santo (IEMA), a entrada de um novo 

projeto no município de Divino de São Lourenço, referente à atividade “21.14 - Usina Hidrelétrica (UHE) 

com Trecho de Vazão Reduzida (TVR) e demais aproveitamentos hidrelétricos (Micro, Mini e Pequena 

Central Hidrelétrica)”.  

 

INFORMAÇÕES OBTIDAS COM O ENQUADRAMENTO (TRIAGEM / CLASSIFICAÇÃO) DO PROJETO, 
REALIZADO PELA PÁGINA DA INTERNET DO IEMA NO DIA 28/09/13: 

 
- Tipo de licença requerida: Licença Prévia (LP). 
- Tipo de atividade: Não industrial 
- Parâmetros do enquadramento: Área inundada = 33 ha e extensão do TVR = 4,20 km.  
- Porte: Grande. 
- Potencial poluidor: Alto.  
- Classe: IV. 
- Valor da taxa de licenciamento: R$ 4.656,81 (sem EIA/RIMA) ou R$ 27.940,86 (com EIA/RIMA). 
 

QUESTÕES: 

1. Quais as leis, regulamentos ou procedimentos específicos utilizados pelo IEMA para o enquadramento e 

verificação do tipo de estudo ambiental a ser apresentado pelo empreendedor para a atividade em 

destaque (21.14 - Usina hidrelétrica...), classe IV? 

(    ) IN 10/10 (enquadramento). 

(    ) Outro(s). Informe abaixo. 

________________________________________________________________________________________ 



2. Após realizar o enquadramento do projeto pelo site do IEMA, quais as próximas etapas que o 

empreendedor deve seguir para dar entrada ao processo?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Quando e como o empreendedor fica ciente da relação de documentos que deve apresentar? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Para abertura do processo de Licença Prévia para a atividade em destaque, enquadrada na classe IV, é 

necessária a apresentação de quais documentos?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Na relação de documentos que devem ser entregues para abertura desse processo consta algum tipo de 

estudo ambiental?  

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não - justifique abaixo. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Ou para essa atividade (21.14 - Usina hidrelétrica..., classe IV) o tipo de estudo ambiental a ser 

apresentado pelo empreendedor é definido pela área técnica do IEMA?  

(    ) Sim.                                                                   (    ) Não - explique abaixo. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

7. Quando e como seria apresentado ao empreendedor o termo de referência do estudo ambiental a ser 

elaborado para essa atividade?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 



8. Para abertura do processo deve-se ir pessoalmente ao IEMA ou pode-se enviar a documentação pelo 

correios? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

9. Após entrada do processo da atividade “21.14 - Usina hidrelétrica..., classe IV” para qual setor do IEMA 

ele é encaminhado para análise técnica? Informar o nome e contato do gerente do setor.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

10. Os valores das taxas de licenciamento (com ou sem EIA/RIMA), informados no formulário de 

enquadramento disponível no site do IEMA, são acrescidos de mais alguma taxa? 

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

11. Durante o período que trabalha no IEMA, ficou ciente da criação de alguma lei, regulamento ou 

procedimento voltado para a simplificação ou otimização do enquadramento (triagem/classificação) dessa 

atividade? 

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FIM. 

Agradecemos a colaboração! 

 

 



Universidade Federal de Ouro Preto 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

Mestrado em Engenharia Ambiental 

 

 

Mestranda: Caroline Priscila Fan Rocha 
Orientador: Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca  

 

ENTREVISTA - Área técnica do IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos / Espírito 

Santo  

 

Data: ______________     Hora: _____________ 

Nome do entrevistado:  

Cargo / setor:  

Contato:  

 

ESTUDO DE CASO 1: Usina hidrelétrica 

 

PROBLEMA: Simular, junto ao órgão licenciador do estado do Espírito Santo (IEMA), a entrada de um novo 

projeto no município de Divino de São Lourenço, referente à atividade “21.14 - Usina Hidrelétrica (UHE) 

com Trecho de Vazão Reduzida (TVR) e demais aproveitamentos hidrelétricos (Micro, Mini e Pequena 

Central Hidrelétrica)”.  

 

INFORMAÇÕES OBTIDAS COM O ENQUADRAMENTO (TRIAGEM / CLASSIFICAÇÃO) DO PROJETO, REALIZADO PELA 
PÁGINA DA INTERNET DO IEMA NO DIA 28/09/13: 

 
- Tipo de licença requerida: Licença Prévia (LP). 
- Tipo de atividade: Não industrial 
- Parâmetros do enquadramento: Área inundada = 33 ha e extensão do TVR = 4,20 km.  
- Porte: Grande. 
- Potencial poluidor: Alto.  
- Classe: IV. 
- Valor da taxa de licenciamento: R$ 4.656,81 (sem EIA/RIMA) ou R$ 27.940,86 (com EIA/RIMA). 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
- Capacidade instalada = 30 MW. 
- O empreendimento estará em área rural. 
- O empreendimento abrangerá mais de um município. 
- O empreendimento não estará localizado em UC (Unidade de Conservação) ou em seu entorno. 
- Haverá supressão de 15 ha de vegetação nativa, classificada como Matas Ciliares, Cerrado e Campo Rupestre. 
- Haverá intervenção em APP (Área de Preservação Permanente). 
 



QUESTÕES: 

 

1. Quais as leis, regulamentos ou procedimentos específicos utilizados pelo IEMA para verificar o tipo de 

estudo ambiental a ser apresentado pelo empreendedor para a atividade em destaque (21.14 - Usina 

hidrelétrica..., classe IV), na fase de Licença Prévia (LP)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Para essa atividade, nessas condições, que tipo de estudo ambiental seria exigido do empreendedor? 

Obs: É necessária a definição do estudo como resposta concreta a esta pergunta. Especificar, caso sejam 

necessárias mais informações referentes ao empreendimento para subsidiar a resposta. 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. É um estudo aprofundado ou simplificado?  

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Quando e como seria apresentado ao empreendedor o termo de referência do estudo ambiental a ser 

elaborado para essa atividade?  

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Há um modelo de termo de referência para elaboração do estudo ambiental para essa atividade?  

(    ) Sim - Apresentar o TR.                                (    ) Não. Justificar. 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Para a atividade em destaque (21.14 - Usina hidrelétrica..., classe IV), na fase de LP, seria exigida do 

empreendedor a Audiência Pública?  

(    ) Sim.                                                                  (    ) Não. 

 

7. Qual a legislação utilizada pelo IEMA como base para a exigência da Audiência Pública? 

_____________________________________________________________________________________ 

 



8. O IEMA utiliza alguma lei, regulamento e/ou procedimento que defina um prazo máximo para 

emissão/liberação da LP?  

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Há alguma exigência imposta pelo IEMA, ao empreendedor, após emissão da LP para essa atividade? (p. 

ex.: cumprimento de condicionantes).  

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Qual seria o prazo de validade da LP para essa atividade? E qual a legislação utilizada pelo IEMA para 

definição desse prazo? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Durante o período que trabalha no IEMA, ficou ciente da criação de alguma lei, regulamento ou 

procedimento voltado para a simplificação ou otimização do licenciamento dessa atividade? 

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

FIM. 

Agradecemos a colaboração! 



Universidade Federal de Ouro Preto 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

Mestrado em Engenharia Ambiental 

 

 

Mestranda: Caroline Priscila Fan Rocha 
Orientador: Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca  

 

ENTREVISTA - Área técnica do IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos / Espírito 

Santo  

 

Data: ______________     Hora: _____________ 

Nome do entrevistado:  

Cargo / setor:  

Contato:  

 

ESTUDO DE CASO 2: Mineração de granito 

 

PROBLEMA: Simular, junto ao órgão licenciador do estado do Espírito Santo (IEMA), a entrada de um novo 

projeto no município de Divino de São Lourenço, referente à atividade “1.01 - Extração de blocos de rochas 

para fins ornamentais - Exclusivo para requerimento de LP da poligonal do DNPM”. Empreendimento que 

esteja junto ao DNPM em fase de Requerimento de Lavra com Guia de Utilização. 
 

 

 

INFORMAÇÕES OBTIDAS COM O ENQUADRAMENTO (TRIAGEM / CLASSIFICAÇÃO) DO PROJETO, REALIZADO PELA 
PÁGINA DA INTERNET DO IEMA NO DIA 10/02/14: 

 
- Tipo de licença requerida: Licença Prévia (LP). 
- Tipo de atividade: Não industrial 
- Parâmetro do enquadramento: Somatório das áreas de jazidas = 11,75 ha.  
- Porte: Pequeno. 
- Potencial poluidor: Alto.  
- Classe: II. 
- Valor da taxa de licenciamento: R$ 514,28 (sem EIA/RIMA) ou R$ 3.085,70 (com EIA/RIMA). 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
- O empreendimento estará em área rural. 
- O empreendimento não abrangerá mais de um município. 
- O empreendimento não estará localizado em UC (Unidade de Conservação) ou em seu entorno. 
- Não haverá intervenção em APP (Área de Preservação Permanente). 
- Haverá supressão de 4 ha de vegetação nativa, classificada como Floresta Estacional Semidecidual, do bioma Mata 
Atlântica. 

 



QUESTÕES: 

 

1. Quais as leis, regulamentos ou procedimentos específicos utilizados pelo IEMA para verificar o tipo de 

estudo ambiental a ser apresentado pelo empreendedor para a atividade em destaque (1.01 - Extração de 

rochas ornamentais... granito, classe II), na fase de Licença Prévia (LP)? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Para essa atividade, nessas condições, que tipo de estudo ambiental seria exigido do empreendedor? 

Obs: É necessária a definição do estudo como resposta concreta a esta pergunta. Especificar, caso sejam 

necessárias mais informações referentes ao empreendimento para subsidiar a resposta. 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

3. É um estudo aprofundado ou simplificado?  

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Quando e como seria apresentado ao empreendedor o termo de referência do estudo ambiental a ser 

elaborado para essa atividade?  

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Há um modelo de termo de referência para elaboração do estudo ambiental para essa atividade?  

(    ) Sim - Apresentar o TR.                                (    ) Não. Justificar. 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Nessa fase de LP, qual o documento do DNPM deve ser apresentado pelo empreendedor para a atividade 

“1.01 - Extração de rochas ornamentais... granito, classe II”? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Para a atividade em destaque, na fase de LP, seria exigida do empreendedor a Audiência Pública?  

(    ) Sim.                                                                  (    ) Não. 

 



8. Qual a legislação utilizada pelo IEMA como base para a exigência da Audiência Pública? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. O IEMA utiliza alguma lei, regulamento e/ou procedimento que defina um prazo máximo para 

emissão/liberação da LP?  

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Há alguma exigência imposta pelo IEMA, ao empreendedor, após emissão da LP para essa atividade? (p. 

ex.: cumprimento de condicionantes).  

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Qual seria o prazo de validade da LP para essa atividade? E qual a legislação utilizada pelo IEMA para 

definição desse prazo? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Durante o período que trabalha no IEMA, ficou ciente da criação de alguma lei, regulamento ou 

procedimento voltado para a simplificação ou otimização do licenciamento dessa atividade? 

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

FIM. 

Agradecemos a colaboração! 



Universidade Federal de Ouro Preto 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

Mestrado em Engenharia Ambiental 

 

 

Mestranda: Caroline Priscila Fan Rocha 
Orientador: Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca  

 

ENTREVISTA - Área técnica do IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos / Espírito 

Santo  

 

Data: ______________     Hora: _____________ 

Nome do entrevistado:  

Cargo / setor:  

Contato:  

 

ESTUDO DE CASO 3: Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

 

PROBLEMA: Simular, junto ao órgão licenciador do estado do Espírito Santo (IEMA), a entrada de um novo 

projeto no município de Divino de São Lourenço, referente à atividade “19.02 - Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE), sem lagoas”. 

 

INFORMAÇÕES OBTIDAS COM O ENQUADRAMENTO (TRIAGEM / CLASSIFICAÇÃO) DO PROJETO, REALIZADO PELA 
PÁGINA DA INTERNET DO IEMA NO DIA 30/10/13: 

 
- Tipo de licença requerida: Licença Prévia (LP). 
- Tipo de atividade: Não industrial 
- Parâmetro do enquadramento: Vazão máxima de projeto = 188,53 l/s.  
- Porte: Grande. 
- Potencial poluidor: Médio.  
- Classe: III. 
- Valor da taxa de licenciamento: R$ 1.538,77 (sem EIA/RIMA) ou R$ 9.232,63 (com EIA/RIMA). 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
- Licenciamento apenas do sistema de tratamento de esgoto sanitário, não inclui as redes de coleta, estações 
elevatórias, interceptores e emissários. 
- Tipo de tratamento: secundário. 
- O empreendimento estará em área rural. 
- O empreendimento não estará localizado em UC (Unidade de Conservação) ou em seu entorno. 
- Haverá supressão de gramíneas e árvores isoladas. 
- Haverá intervenção em APP (Área de Preservação Permanente). 

 



QUESTÕES: 

 

1. Quais as leis, regulamentos ou procedimentos específicos utilizados pelo IEMA para verificar o tipo de 

estudo ambiental a ser apresentado pelo empreendedor para a atividade em destaque (19.02 - Estação de 

Tratamento de Esgoto..., classe III), na fase de Licença Prévia (LP)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Para essa atividade, nessas condições, que tipo de estudo ambiental seria exigido do empreendedor? 

Obs: É necessária a definição do estudo como resposta concreta a esta pergunta. Especificar, caso sejam 

necessárias mais informações referentes ao empreendimento para subsidiar a resposta. 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. É um estudo aprofundado ou simplificado?  

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Quando e como seria apresentado ao empreendedor o termo de referência do estudo ambiental a ser 

elaborado para essa atividade?  

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Há um modelo de termo de referência para elaboração do estudo ambiental para essa atividade?  

(    ) Sim - Apresentar o TR.                                (    ) Não. Justificar.  

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Para a atividade em destaque (19.02 - Estação de Tratamento de Esgoto..., classe III), na fase de LP, seria 

exigida do empreendedor a Audiência Pública?  

(    ) Sim.                                                                  (    ) Não. 

 

7. Qual a legislação utilizada pelo IEMA como base para a exigência da Audiência Pública? 

_____________________________________________________________________________________ 

 



8. O IEMA utiliza alguma lei, regulamento e/ou procedimento que defina um prazo máximo para 

emissão/liberação da LP?  

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Há alguma exigência imposta pelo IEMA, ao empreendedor, após emissão da LP para essa atividade? (p. 

ex.: cumprimento de condicionantes).  

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Qual seria o prazo de validade da LP para essa atividade? E qual a legislação utilizada pelo IEMA para 

definição desse prazo? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Durante o período que trabalha no IEMA, ficou ciente da criação de alguma lei, regulamento ou 

procedimento voltado para a simplificação ou otimização do licenciamento dessa atividade? 

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

FIM. 

Agradecemos a colaboração! 

 

 



Universidade Federal de Ouro Preto 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

Mestrado em Engenharia Ambiental 

 

 

Mestranda: Caroline Priscila Fan Rocha 
Orientador: Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca  

 

ENTREVISTA - Área técnica do IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos / Espírito 

Santo  

 

Data: ______________     Hora: _____________ 

Nome do entrevistado:  

Cargo / setor:  

Contato:  

 

ESTUDO DE CASO 4: Posto de combustível 

 

PROBLEMA: Simular, junto ao órgão licenciador do estado do Espírito Santo (IEMA), a entrada de um novo 

projeto no município de Divino de São Lourenço, referente à atividade “27.01 - Posto revendedor de 

combustíveis, com uso de qualquer tanque, ou posto de abastecimento de combustíveis (não revendedor), 

com uso de tanque enterrado”. 

 

INFORMAÇÕES OBTIDAS COM O ENQUADRAMENTO (TRIAGEM / CLASSIFICAÇÃO) DO PROJETO, REALIZADO PELA 
PÁGINA DA INTERNET DO IEMA NO DIA 20/10/13: 

 
- Tipo de licença requerida: Licença Prévia - LP. 
- Tipo de atividade: Não industrial 
- Parâmetro do enquadramento: Capacidade de armazenamento = 90 m

3
.  

- Porte: Médio. 
- Potencial poluidor: Alto.  
- Classe: III. 
- Valor da taxa de licenciamento: R$ 1.538,77 (sem EIA/RIMA) ou R$ 9.232,63 (com EIA/RIMA). 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
- O empreendimento estará em área urbana e fará uso de água da concessionária local. 
- O empreendimento não estará localizado em UC (Unidade de Conservação) ou em seu entorno. 
- Não haverá supressão de vegetação. 
- Não haverá intervenção em APP (Área de Preservação Permanente). 
 

 

 



QUESTÕES: 

 

1. Quais as leis, regulamentos ou procedimentos específicos utilizados pelo IEMA para verificar o tipo de 

estudo ambiental a ser apresentado pelo empreendedor para a atividade em destaque (27.01 - Posto 

revendedor de combustíveis..., classe III), na fase de Licença Prévia (LP)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Para essa atividade, nessas condições, que tipo de estudo ambiental seria exigido do empreendedor? 

Obs: É necessária a definição do estudo como resposta concreta a esta pergunta. Especificar, caso sejam 

necessárias mais informações referentes ao empreendimento para subsidiar a resposta. 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. É um estudo aprofundado ou simplificado?  

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Quando e como seria apresentado ao empreendedor o termo de referência do estudo ambiental a ser 

elaborado para essa atividade?  

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Há um modelo de termo de referência para elaboração do estudo ambiental para essa atividade?  

(    ) Sim - Apresentar o TR.                                (    ) Não. Justificar. 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Para a atividade em destaque (27.01 - Posto revendedor de combustíveis..., classe III), na fase de LP, seria 

exigida do empreendedor a Audiência Pública?  

(    ) Sim.                                                                  (    ) Não. 

 

7. Qual a legislação utilizada pelo IEMA como base para a exigência da Audiência Pública? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



8. O IEMA utiliza alguma lei, regulamento e/ou procedimento que defina um prazo máximo para 

emissão/liberação da LP?  

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Há alguma exigência imposta pelo IEMA, ao empreendedor, após emissão da LP para essa atividade? (p. 

ex.: cumprimento de condicionantes).  

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Qual seria o prazo de validade da LP para essa atividade? E qual a legislação utilizada pelo IEMA para 

definição desse prazo? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Durante o período que trabalha no IEMA, ficou ciente da criação de alguma lei, regulamento ou 

procedimento voltado para a simplificação ou otimização do licenciamento dessa atividade? 

(    ) Sim - Qual(is)? Informe abaixo.                        (    ) Não. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

FIM. 

Agradecemos a colaboração! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C - Formulários de enquadramento das atividades 

estudos de caso nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D - Critérios relacionados no anexo II da IN 11/10, 

utilizados para verificar a necessidade de estudo complementar na 

simulação da atividade “mineração de granito” no estado do Espírito 

Santo 
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APÊNDICE E - Documentos a serem exigidos na formalização dos 

processos de licenciamento para as atividades estudos de caso



Documentos a serem exigidos na formalização de processos de licenciamento para a atividade “usina hidrelétrica”: estudo de caso 1 

ESTADO TIPO DE LICENÇA DOCUMENTAÇÃO 

MINAS GERAIS LP - Licença Prévia 

 
DOCUMENTOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL (listados no FOBI entregue ao empreendedor): 
 

 FOBI - Formulário de Orientação Básica Integrado - original; 
 FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento - original assinado ou com assinatura eletrônica quando enviado pela 

internet;  
 Procuração ou equivalente, que comprove vínculo com o empreendimento, da pessoa física que assina o FCEI (quando for o caso); 
 Requerimento de licença (conforme modelo emitido pelo SIAM, anexo ao FOBI); 
 Coordenadas geográficas de um ponto central do empreendimento em Latitude, Longitude ou em formato UTM; 
 Declaração original das(s) Prefeitura(s) Municipal(ais) informando que o local e o tipo de instalação estão em conformidade com as leis e 

regulamentos administrativos do município; 
 Recibo do pagamento do DAE - Documento de Arrecadação Estadual; 
 Cópia digital, acompanhada de declaração atestando que confere com o original entregue em documento impresso; 
 EIA - Estudo de Impacto Ambiental, com respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica quitada, ou equivalente do profissional 

responsável, contemplando a atividade fim do licenciamento; 
 RIMA - Relatório de Impacto Ambiental, com respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica quitada, ou equivalente do 

profissional responsável, contemplando a atividade fim do licenciamento; 
 Original e cópia para conferência da publicação em periódico local ou regional, de grande circulação, do requerimento de licença n° 

16610/2007; 
 Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento. 

 
DOCUMENTOS PARA A APEF (Autorização para Exploração Florestal) - intervenção em APP (Área de Preservação Permanente), 
supressão de vegetação e Reserva Legal (listados no FOBI entregue ao empreendedor): 
 

 Procuração acompanhada de cópia da Carteira de Identidade (quando for o caso). 
 Requerimento Padrão do IEF, para Averbação de Reserva Legal. 
 Planta Topográfica Planimétrica da propriedade com coordenada geográfica, com grade de coordenadas e representação do uso do solo ou 

planta topográfica planialtimétrica para áreas acidentadas, ou croqui para propriedades com área total igual ou inferior a 50 ha (apresentar 4 
(quatro) vias), com respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional responsável, contemplando a 
atividade fim da APEF. 

 Certidão de registro de imóvel de inteiro teor atualizada, com validade de 1 (um) ano ou certidão judicial que comprove a posse mansa e 
pacífica ou Declaração com anuência de todos os confrontantes, emitidos por autoridade competente, ou contrato de arrendamento, quando for 
o caso.  

 Caracterização biofísica sucinta da propriedade descrevendo: solos, recursos hídricos, regime hídrico, vegetação, fauna e flora, com respectiva 
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional responsável, contemplando a atividade fim do licenciamento. 

 Estudos Técnicos de alternativa locacional (APP - Área de Preservação Permanente), com respectiva ART - Anotação de Responsabilidade 
Técnica ou equivalente do profissional responsável, contemplando a atividade fim da APEF. 

 Plano de Utilização Pretendida conforme anexo II da portaria IEF 191, alterada pela 201 (Plano de Utilização Pretendida simplificado, para 



empreendimento não passível de licenciamento). 
 Certidão atualizada do registro de Imóveis. 
 Autorização do proprietário para fins de vistoria. 

Planta Topográfica planimétrica ou planialtimétrica, com indicação de estradas, uso e ocupação de solo, áreas de Reserva Legal e Preservação 
Permanente, cursos d`água, área objeto de criação de RPPN - Reserva Particular de Patrimônio Natural ou RPRA - Reserva Particular de 
Recomposição Ambiental e coordenadas geográficas do perímetro da propriedade (apresentar 4(quatro) vias), com respectiva ART - Anotação 
de Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional responsável, contemplando a atividade fim de licenciamento. 

 Documentos Pessoais ou Jurídicos (contrato social atualizado no caso de pessoa jurídica e contrato de arrendamento ou comodato, quando for 
o caso). 

 Cópia do Formulário de Caracterização do Empreendimento Integrado. 
 Requerimento Padrão do IEF. 
 Roteiro para localização e croqui de acesso à propriedade. 

 
DOCUMENTOS PARA AS OUTORGAS (listados no FOBI entregue ao empreendedor): 
 

        DESVIO PARCIAL OU TOTAL DE CURSO DE ÁGUA 
 Requerimento de Outorga de Direito de Uso das Águas, conforme modelo disponível no site do IGAM.  
 Recibo do pagamento - DAE. 
 Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento. 
 Formulário técnico para uso de água superficial por ponto de captação, conforme modelo disponível no site do IGAM.  
 Relatório técnico conforme modelo de instruções, disponível no site do IGAM.  
 Planta ou croqui do empreendimento. 
 Cópia da carta geográfica da região com indicação dos pontos de início e fim do desvio. 
 Fotografias do local do uso dos recursos hídricos e circunvizinhança, que possibilitem uma caracterização da área em questão.  
 Cópia do CNPJ e da Carteira de Identidade do(s) requerente(s).  
 Apresentar cópia autenticada ou original do CPF e da Carteira de Identidade de quem assina pela empresa ou associação e procuração ou 

documento equivalente em nome da pessoa.  
 Registro do imóvel onde se localiza cada ponto de captação e a comprovação da relação entre os proprietário e requerente. 
 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (quitada) do responsável técnico pela elaboração do processo de Outorga, recolhida na 

jurisdição do CREA-MG 
 

       APROVEITAMENTO DE POTENCIAL HIDRELÉTRICO 
 Requerimento de Outorga de Direito de Uso das Águas, conforme modelo disponível no site do IGAM.  
 Recibo do pagamento - DAE. 
 Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento. 
 Formulário técnico para uso de água superficial para aproveitamento de potencial hidrelétrico, conforme modelo disponível no site do IGAM.  
 Relatório técnico conforme modelo de instruções, disponível no site do IGAM.  
 Para UHE’s (potência instalada > 30 MW), apresentar concessão da geração de energia emitida pela ANEEL. Conforme Resolução ANEEL nº 

395/1998, para PCH’s (1 MW < potência instalada < 30 MW), apresentar autorização emitida pela ANEEL. Para empreendimentos com 
potência instalada < 1 MW, apresentar cadastro efetuado junto à ANEEL. 



 Apresentação do arranjo geral ou lay out do empreendimento (localização da casa de força, do eixo da barragem, do reservatório, do trecho de 
vazão reduzida, quando existir, do trecho de vazão restituída, dentre outros). 

ESPÍRITO SANTO LP - Licença Prévia 

 
DOCUMENTOS BÁSICOS (listados no website do IEMA, em Licenciamento Ambiental  Licenciamento Geral  Listagem de 
Documentos Básicos): 
 

 Requerimento de licença devidamente preenchido (modelo IEMA); 
 Formulário de enquadramento de atividade (modelo IEMA) com a coluna DADOS devidamente preenchida, para possibilitar o cálculo do 

valor da taxa correspondente ao licenciamento específico e expedição do Documento Único de Arrecadação - DUA; 
 Cópia autenticada do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental (DUA); 
 Requerimento de Certidão Negativa de Débitos Ambientais - CNDA; 
 Cópia autenticada do Comprovante de Pagamento (DUA) da CNDA; 
 Cópia autenticada do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento; 
 Cópia autenticada da ata da eleição de última diretoria quando se tratar de Sociedade, ou do Contrato Social registrado quando se tratar de 

Sociedade de Quotas de Responsabilidade Limitada; 
 Cópia autenticada do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (registrado no município onde será realizada a atividade) ou do Cadastro de 

Pessoa Física - CPF; 
 Cópia autenticada do documento de Anuência da Prefeitura Municipal quanto à localização do empreendimento em conformidade com a 

legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo; 
 Cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição e certificação do órgão de classe, 

para cada projeto específico, com indicação expressa do nome, número do registro no órgão de classe completo, inclusive telefone; 
 Relatório de Informações sobre Investimentos Executados (modelo IEMA) devidamente preenchido; 
 Em caso de supressão da vegetação, anuência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), atendendo ao disposto no artigo 4 º da 

Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), alterado pela medida provisória (MP) nº 2.080-60/01; 
 Original ou cópia autenticada da folha da publicação no Diário Oficial do Estado - DIO e em jornal local ou de grande circulação do 

requerimento da respectiva licença - prazo 15 (quinze) dias após protocolizar o requerimento junto ao IEMA; 
 Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada. 

 
Observações: 
Nota 01: Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser autenticados ou acompanhados do documento original, para 
autenticação pelo atendimento do IEMA. 
Nota 02: O processo será encaminhado para análise mediante a apresentação da publicação no Diário Oficial do Estado - DIO - e em jornal 
local ou de grande circulação. 
Nota 03: Os documentos listados nos itens 01 a 13 deverão estar separados dos projetos, sem encadernação. 
Nota 04: Os projetos, planos e estudos, com relatórios descritivos e justificativos, os anexos e respectivas plantas devem estar em pastas com 
trilhos e encadernados, com os carimbos das plantas totalmente preenchidos e assinados, devendo constar a cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição e certificação do órgão de classe, para cada projeto específico, com 
indicação expressa do nome, número do registro no órgão de classe completo, inclusive telefone. 

 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (solicitados pela equipe técnica do IEMA): 

 
 EIA - Estudo de Impacto Ambiental e RIMA - Relatório de Impacto Ambiental. 



RIO DE JANEIRO  LP - Licença Prévia 

 
DOCUMENTOS GERAIS (listados no formulário de enquadramento emitido pelo website do INEA, em Licenciamento  Portal de 
Licenciamento  Onde e como licenciar): 
 

 Formulário de Requerimento (Form01) preenchido e assinado pelo representante legal; 
 Declaração de entrega de documentos em meio impresso e digital (Form02); 
 Comprovante de recolhimento dos custos de análise da licença (boleto pago); 
 Cópia do documento de identidade do representante legal que assina o requerimento; 
 Cópia do CPF do representante legal que assina o requerimento; 
 Cópia da Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de Zoneamento, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão 

em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo (art. 9° do Decreto Estadual n° 42.159); 
 Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal (CTF) ou Cadastro Técnico Estadual (CTE) - opcional nos casos de Licença Prévia; 
 Se o requerente for uma S.A: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia das atas de constituição e eleição da 

última diretoria; - cópia do estatuto; 
 Se o requerente for uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada (Ltda.): - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); - cópia do contrato social atualizado; 
 Se o requerente for uma microempresa: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia do estatuto; - declaração 

de microempresa (Form35) ou relatório do simples nacional emitido pela Receita Federal; 
 Se o requerente for uma cooperativa: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia das atas de constituição e 

eleição da última diretoria; 
 Se o requerente for um órgão público: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia do ato de nomeação do 

representante legal; 
 Se o requerente for uma pessoa física: - cópia do comprovante de residência; 
 Se houver procurador: - cópia da procuração pública ou particular com firma reconhecida; - cópia do documento de identidade; - cópia do 

CPF; 
 Se houver pessoa de contato: - carta de credenciamento, assinada pelo representante legal, com firma reconhecida (ver modelo); - cópia do 

documento de identidade; - cópia do CPF; 
 Se houver profissional(is) responsável(is) pelo projeto, pela construção ou pela operação: - cópia do documento de identidade; - cópia do CPF; 

- cópia do Registro no Conselho de Classe; - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) atualizada e devidamente quitada; 
 Documentos de propriedade: - cópia do alvará de localização ou ficha de consulta prévia; - cópia do título de propriedade do imóvel; - certidão 

atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI); - cópia da certidão de aforamento, se for o caso; 
 Se for propriedade/imóvel de propriedade da União/Estado: - cópia da cessão de uso; 
 Se for propriedade/imóvel em área rural: - cópia do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), atualizado, com recibo de entrega da 

declaração, DIAC, DIAT e DARF; - cópia do CCIR (INCRA); - prova de justa posse, podendo ser apresentada cópia de um dos seguintes 
documentos: escritura definitiva, ou escritura de compra e venda, ou escritura de promessa de compra e venda, ou escritura de doação, formal 
de partilha, ou Certidão de Inteiro Teor atualizada, ou Certidão de Ônus Reais; - Reserva Legal averbada na certidão de registro (RGI): não 
estando averbada, a área a ser destinada como Reserva Legal deverá ser submetida à aprovação pelo INEA mediante procedimento próprio 
(consulte o INEA); 

 Se o requerente não for proprietário do imóvel: - contrato de locação, de comodato ou outro (opcional nos casos de Licença Prévia); - carta de 
anuência do proprietário. 
 
 



 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (solicitados pelo setor de atendimento do INEA): 
 

 Memorial descritivo da atividade;  
 Projeto Executivo;  
 Representações gráficas do empreendimento;  
 Cópia da carteira profissional do responsável pelo empreendimento, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente 

quitada.  
 

SÃO PAULO LP - Licença Prévia 

 
DOCUMENTOS BÁSICOS (listados no website da CETESB, em Licenciamento Ambiental  Licenciamento sujeito à avaliação de impacto 
ambiental  Requerimento de Licença Prévia - LP  Demais documentações): 
 

 Formulário SD - “solicitação de” - preenchido; 
 Apresentação dos Estudos Ambientais, ou seja: a) 03 vias em papel e uma via digital, quando o licenciamento for realizado com EAS - Estudo 

Ambiental Simplificado; b) 04 (quatro) vias em papel e uma via digital, quando o licenciamento for realizado com RAP - Relatório Ambiental 
Preliminar; c) 06 (seis) vias em papel e uma via digital, quando o licenciamento for realizado com EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental 
e Relatório de Impacto Ambiental; 

 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - referente à elaboração do estudo ambiental (EAS, RAP ou EIA); 
 Declaração da Prefeitura Municipal quanto a sua posição em relação à questão ambiental do empreendimento, e sua impossibilidade técnica 

para efetivar o licenciamento; 
 Certidão da Prefeitura Municipal relativa ao uso do solo, nos termos da Resolução CONAMA 237/97, artigo 10, §1º. Certidões sem prazo de 

validade só serão aceitas até 180 dias após sua emissão; 
 Comprovante de pagamento do preço de análise de EAS, exceto quando o interessado for isento do pagamento (Decreto Estadual 48919/04). 

Neste caso apresentar a Solicitação de Dispensa de Pagamento do Preço de Análise; 
 Cópia do protocolo de entrega ao IPHAN dos estudos arqueológicos solicitados, no caso do licenciamento realizado com base em EIA/RIMA; 
 Para a protocolização do Plano de Trabalho, deverão ser encaminhadas duas vias em papel e uma via digital do referido Plano. 
 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (solicitados pela equipe técnica da CETESB, conforme análise caso a caso): 
 
 Exame técnico dos municípios, com base na Resolução CONAMA 237/97 e na Resolução SMA 22/09;  
 Estudo arqueológico e Manifestação do IPHAN referente à LP - Licença Prévia; 
 Outorga de implantação emitida pelo DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica; 
 Resolução autorizativa da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica; 
 Autorização estadual de manejo de fauna; 
 EIA - Estudo de Impacto Ambiental; 
 RIMA - Relatório de Impacto Ambiental. 

 

 



Documentos a serem exigidos na formalização de processos de licenciamento para a atividade “mineração de granito”: estudo de caso 2 

ESTADO TIPO DE LICENÇA DOCUMENTAÇÃO 

MINAS GERAIS 
AAF - Autorização 

Ambiental de 
Funcionamento 

 
DOCUMENTOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL (listados no FOBI entregue ao empreendedor): 
 

 Certificado de Outorga para derivação de águas expedida pelo IGAM para os modos de uso “captação em corpo de água (rios, lagoas naturais, 
etc.) referente ao processo vinculado 317/2012; 

 Cópia da comunicação do DNPM julgando satisfatório o PAE - Plano de Aproveitamento Econômico; 
 Cópia do ofício emitido pelo DNPM requerendo ao empreendedor a apresentação da AAF para posterior emissão da Guia de Utilização; 
 Título (Portaria de lavra, Concessão de lavra, Manifesto de mina, Permissão de lavra e Decreto de lavra); 
 Registro de Licenciamento Especial (somente para extração de areia / brita / cascalho e silte); 
 Registro de Extração (somente para extração de areia / brita / cascalho e silte, expedido apenas para requerentes prefeituras e autarquias); 
 FOBI - Formulário de Orientação Básica Integrado - original; 
 FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento - original assinado ou com assinatura eletrônica quando enviado pela 

internet;  
 Procuração ou equivalente, que comprove vínculo com o empreendimento, da pessoa física que assina o FCEI (quando for o caso); 
 Requerimento de Autorização Ambiental de Funcionamento (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI); 
 Coordenadas geográficas de um ponto central do empreendimento em Latitude, Longitude ou em formato UTM; 
 Declaração original das(s) Prefeitura(s) Municipal(ais) informando que o local e o tipo de instalação estão em conformidade com as leis e 

regulamentos administrativos do município (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI); 
 Recibo do pagamento do DAE - Documento de Arrecadação Estadual; 
 Documento comprobatório da condição do responsável legal pelo empreendimento (Contrato Social, Escritura do Imóvel Rural, Cartão de 

Produtor Rural, etc.); 
 Termo de Responsabilidade (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI); 
 Anotação de Responsabilidade Técnica (quitada) ou equivalente, do profissional responsável pelo funcionamento dos sistemas de controle 

ambiental (original), contemplando a atividade fim de licenciamento; 
 Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento. 
 Cópia do alvará de pesquisa / DNPM; 
 Planta ou croqui do empreendimento. 

 
DOCUMENTO PARA A APEF (Autorização para Exploração Florestal) - Reserva Legal (listado no FOBI entregue ao empreendedor): 
 

 Termo de compromisso de averbação de Reserva Legal ou certidão do registro de imóvel constando a averbação da Reserva Legal.  
 

ESPÍRITO SANTO LP - Licença Prévia 

 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (listados no website do IEMA, em Licenciamento Ambiental  Licenciamento Mineração  
Listagem de Documentos Básicos  Requerimento de Licença Prévia da área da poligonal DNPM): 
 

 Formulário de requerimento de licença devidamente preenchido (modelo IEMA); 
 Formulário de enquadramento de atividade devidamente preenchido (modelo IEMA); 



 Cópia do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao licenciamento ambiental (www.meioambiente.es.gov.br, Link DUA); 
 Requerimento de Certidão Negativa de Débitos Ambientais - CNDA com respectivo comprovante de pagamento 

(www.meioambiente.es.gov.br, Link DUA); 
 Cópia do documento de identidade do representante legal que assina o requerimento; 
 Cópia da ata da eleição de última diretoria, quando se tratar de sociedade anônima, ou do contrato social registrado, quando se tratar de 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada; 
 Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (registrado no município onde será realizada a atividade), ou do Cadastro de Pessoa 

Física - CPF. 
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS (listados no website do IEMA, em Licenciamento Ambiental  Licenciamento Mineração Listagem de 
Documentos Básicos  Requerimento de Licença Prévia da área da poligonal DNPM): 

 
 Prova de titularidade da área junto ao DNPM através dos seguintes documentos: publicação no Diário Oficial da União - DOU - da Aprovação 

do Relatório Final de Pesquisa - RFP, ou da Portaria de Lavra, ou da Cessão e/ou Arrendamento de direitos minerários; ou Ofício do 
Superintendente ES do DNPM com exigência de Licença Ambiental; 

 Projetos: Relatório Ambiental Preliminar (RAP), Relatório Técnico de Título de Direito Minerário e Relatório de Situação da Explotação 
Mineral na área requerida; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição e certificação do órgão de classe, para cada projeto 
específico, com indicação expressa de nome, número do registro no órgão de classe e telefone. 
 

RIO DE JANEIRO LP - Licença Prévia 

 
DOCUMENTOS GERAIS (listados no website do INEA, em Licenciamento  Portal de Licenciamento  Documentos Gerais): 
 

 Declaração de entrega de documentos em meio impresso e digital (Form02); 
 Cópia do documento de identidade do representante legal que assina o requerimento; 
 Cópia do CPF do representante legal que assina o requerimento; 
 Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal (CTF) ou Cadastro Técnico Estadual (CTE); 
 Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 Cópia das atas de constituição e eleição da última diretoria; 
 Cópia do estatuto; 
 Cópia do contrato social atualizado; 
 Declaração de microempresa (Form35); 
 Relatório de microempresa emitido pela Receita Federal; 
 Cópia das atas de constituição e eleição da última diretoria; 
 Cópia do ato de nomeação do representante legal; 
 Cópia do comprovante de residência; 
 Cópia da procuração pública, ou particular com firma reconhecida; 
 Cópia do documento de identidade do procurador; 
 Cópia do CPF do procurador; 
 Carta de credenciamento, assinada pelo representante legal, com firma reconhecida (ver modelo); 
 Cópia do documento de identidade do credenciado; 



 Cópia do CPF do credenciado; 
 Cópia do documento de identidade do profissional responsável pelo projeto; 
 Cópia do CPF do profissional responsável pelo projeto; 
 Cópia do Registro no Conselho de Classe do profissional responsável pelo projeto; 
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) atualizada do profissional responsável pelo projeto; 
 Cópia do alvará de localização ou ficha de consulta prévia; 
 Cópia da Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de Zoneamento, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão 

em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo; 
 Cópia do título de propriedade do imóvel; 
 Certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI); 
 Cópia da certidão de aforamento; 
 Cópia da cessão de uso do imóvel; 
 Cópia do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), atualizado; 
 Reserva Legal averbada na certidão de registro. Não estando averbada, a área a ser destinada como Reserva Legal deverá ser previamente 

aprovada pelo INEA mediante procedimento próprio (consulte o INEA); 
 Contrato de locação, de comodato ou outro (opcional nos casos de Licença Prévia); 
 Carta de anuência do proprietário (opcional nos casos de Licença Prévia); 
 Certificado de Regularidade perante o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 

ambientais. 
 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (solicitados pelo setor de atendimento do INEA): 

 
EXTRAÇÃO MINERAL NO REGIME DE CONCESSÃO DE LAVRA 
 

 Formulário de Cadastro Industrial Simplificado preenchido; 
 Cópia do Requerimento ou Alvará de Pesquisa emitido pelo DNPM; 
 Características gerais e destinação final da substância mineral a ser explorada e escala de produção prevista (em m³/dia), conciliada com a 

estimativa de reserva fornecida; 
 Descrição da tecnologia de extração prevista e dos equipamentos a serem utilizados; 
 Descrição sucinta do local da atividade com informações sobre: topografia, cobertura vegetal, corpos d’água, sistema viário, Unidades de 

Conservação da Natureza e demais áreas de preservação permanente; 
 Documentação fotográfica da área de extração; 
 Planta planialtimétrica, de preferência em escala 1:10.000 e sempre maior do que 1:50.000, contendo os seguintes elementos, assinalados num 

raio de 500 metros, se área urbana, ou 1.000 metros, se área rural: 
- coordenadas UTM; 
- 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; 
- corpos d'água (rios, lagos, etc.) mais próximos ao empreendimento, com seus respectivos nomes, e usos estabelecidos a jusante e a montante 
da área de exploração; 
- cobertura vegetal; 
- edificações e obras de arte existentes; 
- áreas de preservação permanente; 



- usos dos imóveis e áreas vizinhas, num raio de no mínimo 500 metros. 
Obs.: caso não haja disponibilidade de planta na escala adequada, poderá ser apresentado croquis. 
 

SÃO PAULO LP - Licença Prévia 

 
I. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (listada no website da CETESB, em Licenciamento  Licenciamento Ambiental  Extração 
Mineral  1. Obtenção de Licença Prévia - Situação I - Empreendimento considerado de pequeno ou médio porte, em Áreas Classe B, 
segundo os critérios estabelecidos no Artigo 2º e no Anexo I da Decisão de Diretoria 025/2014): 
 

 Impresso denominado "Solicitação de" - devidamente preenchido e assinado.  
 Procuração: quando for o caso de terceiros representando a empresa, apresentar o documento assinado pelo responsável da empresa (modelo de 

Procuração). 
 Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado - JUCESP (exceto para empresas recém constituídas). 

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no 
mesmo imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual  que será registrada na JUCESP, acompanhada de cópia do 
contrato social anterior registrado na JUCESP. Por ocasião da análise do pedido de Licença de Operação, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCESP. 

 Certidão da Prefeitura Municipal Local - Certidão de uso e ocupação do solo emitida pela Prefeitura Municipal, com prazo de validade. Na 
hipótese de não constar prazo de validade, será aceita certidão emitida até 180 dias antes da data do pedido da licença. 
OBS: Está suspensa, temporariamente, a exigibilidade de apresentação da certidão municipal de uso e ocupação do solo para processos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos situados no Município de São Paulo, exceto aqueles localizados em Área de Proteção aos 
Mananciais. 

 Manifestação do órgão ambiental municipal, nos termos do disposto na Resolução SMA nº 22/2009, artigo 5º, e na Resolução CONAMA 
237/97, artigo 5º, emitida, no máximo, até 180 dias antes da data do pedido de licença. Na impossibilidade de emissão dessa manifestação, a 
Prefeitura Municipal deverá emitir documento declarando tal impossibilidade, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da 
Resolução SMA nº 22/2009. Exceção: Município de São Paulo. 

 Para municípios localizados na Região Metropolitana de São Paulo: Manifestação do órgão ou entidade responsável pelo sistema público de 
esgotos, contendo o nome da Estação de Tratamento de Esgotos que atenderá o empreendimento a ser licenciado. Caso a estação não esteja 
implantada, informar em qual fase de implantação se encontra e a data final da implantação. 

 Comprovante de Fornecimento de água e coleta de esgotos - Comprovante de pagamento de taxa de água e esgoto do imóvel ou certidão do 
órgão responsável por tais serviços, informando se o local é atendido pelas redes de distribuição de água e coleta de esgoto.  

 Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE - 1 via impressa e 1 via em meio eletrônico (CD-ROM). Deve ser entregue na versão 
simplificada ou completa, definida pelo valor do fator de complexidade (W) da atividade. A versão impressa deve ser preenchida integralmente 
e assinada pelo responsável na última folha, e nas demais rubricadas, dando fé das informações ali prestadas. 

 Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE Adicional de Atividade Minerária. 
 Comprovação do direito de titularidade para extração mineral, compatível com o regime de extração minerária, por meio da apresentação de 

um dos seguintes documentos: I. Minuta de Registro de Licença, quando no Regime de Licenciamento; II. Declaração Julgando Satisfatório o 
Plano de Aproveitamento Econômico, quando no Regime de Concessão de Lavra; III. Declaração Favorável de Permissão de Lavra 
Garimpeira, quando no Regime de Permissão de Lavra Garimpeira; IV. Minuta de Registro de Extração, quando no Regime de Extração. 
Observação: No caso de Regime de Autorização de Pesquisa Mineral com Guia de Utilização, a solicitação de Licença Prévia será instruída 
com o Alvará de Pesquisa e Manifestação Favorável à emissão de Guia de Utilização emitidos pelo DNPM e será referente à área total 
constante do Alvará de Pesquisa.  

 Planta de detalhe de configuração final constante do Plano de Aproveitamento Econômico ou do Memorial Explicativo, autenticada pelo 



DNPM. No caso de extração de água mineral, delimitar o perímetro de proteção aprovado pelo DNPM.  
 RCA/PCA CETESB LP/LI e ou LI. 
 Plantas: Se a instalação da empresa ocorrer em prédio existente, juntar 01 (uma) cópia da planta já aprovada pela Prefeitura local e/ou pela 

Secretaria da Saúde, ou na inexistência desta, apresentar Planta de Conservação do prédio, assinada somente pelo proprietário do imóvel, com 
o respectivo quadro de áreas (se estiver em APM apresentar 2 vias). Em se tratando de construção nova ou ampliação, apresentar plantas 
baixas e cortes, de 01 (uma) a 05 (cinco) vias dependendo do interesse/necessidade do empreendedor, assinadas pelo proprietário e pelo 
responsável técnico. Se em APM o quadro de área deve contemplar TO e CA. 

 Anexar uma cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). No caso de ampliação, o procedimento será análogo, devendo isto ser 
indicado através de legenda (se estiver em APM apresentar 2 vias). 

 Croqui de Localização - Indicando o uso do solo e construções existentes nas imediações do empreendimento, num raio mínimo de 100m.  
 Disposição física dos equipamentos (lay-out); que pode ser demonstrada em croqui ou em planta baixa da construção.  
 Fluxograma do processo produtivo. 
 Mapa de acesso ao local, com referências. 
 Prova dominial (atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade definido pelo Cartório de Registro de Imóveis) ou prova de origem 

possessória. 
 Cópias simples do RG e do CPF para pessoa física, ou cartão do CNPJ para pessoas jurídicas. 
 Cópia do comprovante de quitação da multa e/ou documento de regularização no caso do imóvel a ser licenciado ter sido objeto de Auto de 

Infração Ambiental. 
 Planta planialtimétrica do imóvel, em 3 vias.  
 Laudo de Caracterização da Vegetação. 
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida por profissional legalmente habilitado junto ao conselho de classe profissional para 

elaboração da Planta Planialtimétrica e do Laudo de Caracterização da Vegetação. 
 Outorga de implantação do empreendimento emitida pelo DAEE (se aplicado ao caso).  
 Para extração em reservatório: apresentar anuência da concessionária. 
 Anuência da empresa concessionária/permissionária, se o empreendimento pretenda se instalar próximo a rodovias e lançar suas águas pluviais 

na faixa de domínio dessas rodovias.  
 
Observação: Para solicitações em área rural a documentação abaixo também deverá ser entregue - Matrícula do imóvel contendo a averbação 
da Reserva Legal.  
  
Se o imóvel não possuir a Reserva averbada: Solicitar a Averbação de Reserva Legal através do Portal de Licenciamento Ambiental.  
  
A lista de documentos a serem apresentados será gerada ao final do preenchimento da solicitação.  
  
Estão dispensados de apresentação os documentos já entregues anteriormente para o pedido de licenciamento.  
  
Se houver curso d'água ou nascente, num raio de 100 m do empreendimento - Apresentar croqui detalhado, indicando a distância das 
edificações em relação ao(s) corpo(s) d'água e ou nascente(s)  
   
II. Ação complementar quando houver supressão de vegetação ou intervenção em área de preservação permanente  
   
Solicitar a devida autorização através do Portal de Licenciamento Ambiental  



  
III. Documentação complementar a ser entregue em casos onde empreendimento estiver em Área de Proteção de Mananciais  
  
 1. SD da Solicitação do Alvará através do Portal de Licenciamento Ambiental. Observação: As solicitações de Alvará e Autorização devem 
ser objeto de requerimentos distintos;  
  
2. Comprovante de Pagamento do Preço de Análise, devidamente recolhido, em 1 (uma) via;  
  
3. Cópias simples do RG e do CPF para pessoa física, ou do cartão do CNPJ para pessoa jurídica, em 1 (uma) via;  
  
4. Contrato de locação com firma reconhecida, original ou cópia autenticada, quando couber, em 1 (uma) via;  
  
5. Prova Dominial atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade definido pelo Cartório de Registro de Imóveis. São aceitos os 
seguintes documentos:  
 
• Matrícula do imóvel;  
• Em caso de posse: Escritura de posse registrada em Cartório de Títulos e Documentos;  
• Em caso de usucapião: Certidão de usucapião ou decisão de usucapião transitada em julgado.  
  
Observação: dispensada a apresentação deste documento caso houver supressão de vegetação no mesmo processo  
  
 6. Cópia da folha do Sistema Cartográfico Metropolitano, escala 1:10.000, em 1 (uma) via, com a exata delimitação do terreno, na referida 
carta e assinada pelo responsável técnico pelo projeto. A folha deverá ser adquirida na EMPLASA, Rua Boa Vista nº 84, Centro, São Paulo;  
  
7. Planta planialtimétrica do imóvel, em 3 vias; 
  
Observação: dispensada a apresentação deste documento caso houver supressão de vegetação no mesmo processo. 
 
8. Formulário denominado "MCE - Adicional APM" preenchido;  
  
9. Documento que comprove a anterioridade às Leis de Proteção dos Mananciais para as seguintes situações:  
a) Guarapiranga - Para imóveis localizados nas Áreas de Proteção e Recuperação do Reservatório Guarapiranga – APRM- G – Lei Específica 
12.233/06, caso a edificação tenha sido construída até 16/01/2006 e não atenda os índices urbanísticos previstos para a Subárea em que se 
encontre o imóvel;  
b) Billings - Para imóveis localizados nas Áreas de Proteção e Recuperação do Reservatório Billings – APRM-B – Lei Específica 13.579/09 
,caso a edificação tenha sido construída até 31/12/2006 e não atenda os índices urbanísticos previstos para o Compartimento Ambiental e a 
Subárea em que se encontre o imóvel;  
c) Demais bacias  
• Comprovação de anterioridade à lei estadual nº 1172 de 17/11/1976, para edificações e parcelamentos implantados anteriormente à 
publicação da Lei de Mananciais, com a finalidade de regularização sem compensação.  
• Comprovação de anterioridade à lei estadual nº 11.216 de 2002, para edificações e parcelamentos implantados anteriormente a publicação da 
Lei, com a finalidade de regularização por sem compensação, com Vinculação de Área Não Contígua à Matrícula Original.  
  



Documentos que comprovam a anterioridade:  
a) Guarapiranga – Imagem de satélite registrada até 16/01/2006, que comprove a existência da edificação;  
b) Billings - Imagem de satélite registrada até 31/13/2006, que comprove a existência da edificação;  
c) Demais bacias – anterioridade à lei estadual nº 1172,/76 ou comprovação de anterioridade à lei estadual nº 11.216/02:  
• Planta aprovada pela Prefeitura Municipal ou outro órgão público, quando se tratar de imóvel ou parcelamento anterior a 1976;  
• Imposto predial territorial urbano (IPTU);  
• Certidão expedida pela Prefeitura proveniente do Cadastro Técnico Municipal;  
• Contas de prestadoras de serviços públicos ( água e esgoto, energia elétrica);  
• Outros Documentos como Notas Fiscais da Obra com endereço, fotos da época da edificação com data (se necessário).  
  
10. Fotografias atuais do lote e entorno (vizinhos imediatos a partir da linha de divisa). Devem ser apresentadas no mínimo 7 (sete) fotos, nas 
seguintes posições:  
• Do lado de fora do lote: frente do imóvel (no mínimo duas, confrontante da esquerda e da direita) e fundo do imóvel (se possível);  
• Do lado de dentro do lote: no mínimo quatro fotos, sendo uma de cada lateral, uma da frente e outra do fundo do lote;  
• Se houver corpo d’água, área de preservação permanente ou vegetação no lote devem constar nas fotos;  
• Da área permeável do empreendimento (vegetada e não vegetada), em conformidade com a respectiva planta de execução.  
  
 Observação: Billings - Para imóveis localizados nas Áreas de Proteção e Recuperação do Reservatório Billings – APRM-B – Lei Específica  
13.579/09 , deverá ser observado além do Índice de Permeabilidade, exigido pela Lei, o Índice de Área Vegetada – IVG, conforme o definido 
pelo ANEXO III – QUADRO II – Parâmetros Urbanísticos da APRM-B. Informações adicionais  
  
 • Todos os documentos que forem apresentados em cópias xerográficas deverão ser apresentados em conjunto com o original para 
conferência. 
• Todos os documentos, quando não for especificado, devem ser apresentados em uma via. 
• A CETESB se reserva o direito de exigir complementação de informações a qualquer momento da análise do processo. 
 

 

 

 

 

 
 

 



Documentos a serem exigidos na formalização de processos de licenciamento para a atividade “estação de tratamento de esgotos”: estudo de caso 3 

ESTADO TIPO DE LICENÇA DOCUMENTAÇÃO 

MINAS GERAIS LP/LI - Licença Prévia 
e de Instalação 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO (listados no FOBI entregue 
ao empreendedor): 
 

 FOBI - Formulário de Orientação Básica Integrado - original; 
 FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento - original assinado ou com assinatura eletrônica quando enviado pela 

internet;  
 Procuração ou equivalente, que comprove vínculo com o empreendimento, da pessoa física que assina o FCEI (quando for o caso); 
 Requerimento de licença (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI); 
 Coordenadas geográficas de um ponto central do empreendimento em Latitude, Longitude ou em formato UTM; 
 Declaração original das(s) Prefeitura(s) Municipal(ais) informando que o local e o tipo de instalação estão em conformidade com as leis e 

regulamentos administrativos do município (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI); 
 Recibo do pagamento do DAE - Documento de Arrecadação Estadual; 
 Cópia digital, acompanhada de declaração atestando que confere com o original entregue em documento impresso; 
 PCA - Plano de Controle Ambiental, elaborado conforme novo Termo de Referência (ver orientações no www.feam.br) e respectiva ART - 

Anotação de Responsabilidade Técnica quitada, ou equivalente do profissional responsável, contemplando a atividade fim do licenciamento; 
 RCA - Relatório de Controle Ambiental, elaborado conforme novo Termo de Referência (ver orientações no www.feam.br) e respectiva ART 

- Anotação de Responsabilidade Técnica, ou equivalente do profissional responsável, contemplando a atividade fim do licenciamento; 
 Original e cópia para conferência da publicação em periódico local ou regional, de grande circulação, do requerimento de licença n° 

07716/2013; 
 Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento. 

 
DOCUMENTOS PARA A APEF (Autorização para Exploração Florestal) - intervenção em APP (Área de Preservação Permanente), 
supressão de vegetação e Reserva Legal (listados no FOBI entregue ao empreendedor): 
 

 Requerimento Padrão do IEF, para Averbação de Reserva Legal. 
 Planta Topográfica Planimétrica da propriedade com coordenada geográfica, com grade de coordenadas e representação do uso do solo ou 

planta topográfica planialtimétrica para áreas acidentadas, ou croqui para propriedades com área total igual ou inferior a 50 ha (apresentar 4 
(quatro) vias), com respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional responsável, contemplando a 
atividade fim da APEF. 

 Procuração acompanhada de cópia da Carteira de Identidade (quando for o caso). 
 Roteiro para localização e croqui de acesso à propriedade. 
 Requerimento Padrão do IEF (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI). 
 Cópia do Formulário de Caracterização do Empreendimento Integrado. 
 Certidão atualizada do registro de Imóveis. 
 Planta Topográfica planimétrica ou planialtimétrica, com indicação de estradas, uso e ocupação de solo, áreas de Reserva Legal e Preservação 

Permanente, cursos d`água, área objeto de criação de RPPN - Reserva Particular de Patrimônio Natural ou RPRA - Reserva Particular de 
Recomposição Ambiental e coordenadas geográficas do perímetro da propriedade (apresentar 4(quatro) vias), com respectiva ART - Anotação 



de Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional responsável, contemplando a atividade fim de licenciamento. 
 Estudos Técnicos de alternativa locacional (APP - Área de Preservação Permanente), com respectiva ART - Anotação de Responsabilidade 

Técnica ou equivalente do profissional responsável, contemplando a atividade fim da APEF. 
 Caracterização biofísica sucinta da propriedade descrevendo: solos, recursos hídricos, regime hídrico, vegetação, fauna e flora, com respectiva 

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional responsável, contemplando a atividade fim do licenciamento. 
 Certidão de registro de imóvel de inteiro teor atualizada, com validade de 1 (um) ano ou certidão judicial que comprove a posse mansa e 

pacífica ou Declaração com anuência de todos os confrontantes, emitidos por autoridade competente, ou contrato de arrendamento, quando for 
o caso.  

 Plano de Utilização Pretendida conforme anexo II da portaria IEF 191, alterada pela 201(Plano de Utilização Pretendida simplificado, para 
empreendimento não passível de licenciamento). 

 Autorização do proprietário para fins de vistoria. 
 Documentos Pessoais ou Jurídicos (contrato social atualizado no caso de pessoa jurídica e contrato de arrendamento ou comodato, quando for 

o caso). 

ESPÍRITO SANTO LP - Licença Prévia 

 
DOCUMENTOS BÁSICOS DE REQUERIMENTO DE SANEAMENTO (listados no website do IEMA, em Licenciamento Ambiental  
Licenciamento Saneamento  Listagem de Documentos Específicos para Saneamento): 
 

 Requerimento de licença devidamente preenchido (modelo IEMA); 
 Formulário de enquadramento de atividade (modelo IEMA) com a coluna DADOS devidamente preenchida, para possibilitar o cálculo do 

valor da taxa correspondente ao licenciamento específico e expedição do Documento Único de Arrecadação - DUA; 
 Cópia autenticada do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental (DUA); 
 Requerimento de Certidão Negativa de Débitos Ambientais - CNDA; 
 Cópia autenticada do Comprovante de Pagamento (DUA) da CNDA; 
 Cópia autenticada do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento; 
 Cópia autenticada da ata da eleição de última diretoria quando se tratar de Sociedade, ou do Contrato Social registrado quando se tratar de 

Sociedade de Quotas de Responsabilidade Limitada; 
 Cópia autenticada do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (registrado no município onde será realizada a atividade) ou do Cadastro 

de Pessoa Física - CPF; 
 Cópia autenticada do documento de Anuência da Prefeitura Municipal quanto à localização do empreendimento em conformidade com a 

legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo; 
 Cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - do profissional subscrito com atribuição e certificação do órgão de 

classe, para cada projeto específico, com indicação expressa do nome, número do registro no órgão de classe completo, inclusive telefone; 
 Relatório de Informações sobre Investimentos Executados (modelo IEMA) devidamente preenchido; 
 Em caso de supressão da vegetação, anuência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF, atendendo ao disposto no artigo 4 º da 

Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), alterado pela medida provisória (MP) nº 2.080-60/01; 
 Original ou cópia autenticada da folha da publicação no Diário Oficial do Estado - DIO e em jornal local ou de grande circulação do 

requerimento da respectiva licença - prazo 15 (quinze) dias após protocolizar o requerimento junto ao IEMA; 
 Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada. 

 
Observações: 
Nota 01: Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser autenticados ou acompanhados do documento original, para 



autenticação pelo atendimento do IEMA. 
Nota 02: O processo será encaminhado para análise mediante a apresentação da publicação no Diário Oficial do Estado - DIO - e em jornal 
local ou de grande circulação. 
Nota 03: Os documentos nos itens 01, 02 e 05 ao 15 deverão estar separados dos projetos, sem encadernação. 
Nota 04: Os projetos, planos e estudos, com relatórios descritivos e justificativos, os anexos e respectivas plantas devem estar em pastas com 
trilhos e encadernados, com os carimbos das plantas totalmente preenchidos e assinados, devendo constar a cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição e certificação do órgão de classe, para cada projeto específico, com 
indicação expressa do nome, número do registro no órgão de classe completo, inclusive telefone. 
 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (listados no website 
do IEMA, em Licenciamento Ambiental  Licenciamento Saneamento  Licenciamento de Sistemas de Esgotamento Sanitário  Licença 
Prévia (LP): 

 Concepção do SES - Sistema de Esgotamento Sanitário (rede coletora, coletores tronco, estações elevatórias de esgotos - EEE’s - e ETE - 
Estação de Tratamento de Esgotos, inclusive layout em escala 1:1000 ou maior, tubulação de esgoto tratado, disposição final do esgoto 
tratado, lodo e demais resíduos gerados na operação do SES) para início e final do plano; previsão do número de funcionários para a operação 
do SES; 

 Mapa de localização da área de abrangência do SES (escala 1:5000 ou maior), com indicativo das áreas propostas para implantação das EEEs 
e ETE, com indicação das coordenadas UTM e pontos de referência das mesmas e distância das unidades dos corpos d'água; e ainda, se for o 
caso, indicar o tipo de vegetação a ser suprimida nas várias fases do empreendimento; ponto de lançamento do efluente final no corpo 
receptor; áreas de interesse ambiental (áreas de preservação permanente e unidades de conservação, entre outros); e assentamentos urbanos; 

 Diagnóstico das características ambientais da bacia hidrográfica do corpo receptor do efluente final do SES, contendo: a qualidade de águas; 
uso/ocupação do solo, atual e futuro, que possam alterar a capacidade de autodepuração do corpo receptor; informações básicas sobre a infra-
estrutura e a estrutura econômica, social e de saúde pública da área de abrangência do projeto; 

 Projeto do Canteiro de Obras, com cronograma de implantação, contendo: layout, localização, número de funcionários e sistemas previstos 
para tratamento/disposição final para os esgotos, efluentes oleosos, resíduos sólidos e outros gerados durante as obras; 

 Informações quanto à forma provável (intermediária e/ou final) de armazenagem ou estocagem das matérias primas, produtos e sub-produtos. 
 

Observação: Projetos e respectivas plantas devem estar encadernados, assinados e acompanhados com cópia da ART do profissional devidamente 
habilitado, respeitando as atribuições definidas pelo órgão de classe. 

 

RIO DE JANEIRO 
LAS - Licença 

Ambiental 
Simplificada 

 
DOCUMENTOS GERAIS (listados no formulário de enquadramento emitido pelo website do INEA, em Licenciamento  Portal de 
Licenciamento  Onde e como licenciar): 
 

 Formulário de Requerimento (Form01) preenchido e assinado pelo representante legal; 
 Declaração de entrega de documentos em meio impresso e digital (Form02); 
 Comprovante de recolhimento dos custos de análise da licença (boleto pago); 
 Cópia do documento de identidade do representante legal que assina o requerimento; 
 Cópia do CPF do representante legal que assina o requerimento; 
 Cópia da Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de Zoneamento, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão 

em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo (art. 9° do Decreto Estadual n° 42.159); 



 Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal (CTF) ou Cadastro Técnico Estadual (CTE) - opcional nos casos de Licença Prévia; 
 Se o requerente for uma S.A: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia das atas de constituição e eleição 

da última diretoria; - cópia do estatuto; 
 Se o requerente for uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada (Ltda.): - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ); - cópia do contrato social atualizado; 
 Se o requerente for uma microempresa: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia do estatuto; - declaração 

de microempresa (Form35) ou relatório do simples nacional emitido pela Receita Federal; 
 Se o requerente for uma cooperativa: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia das atas de constituição e 

eleição da última diretoria; 
 Se o requerente for um órgão público: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia do ato de nomeação do 

representante legal; 
 Se o requerente for uma pessoa física: - cópia do comprovante de residência; 
 Se houver procurador: - cópia da procuração pública ou particular com firma reconhecida; - cópia do documento de identidade; - cópia do 

CPF; 
 Se houver pessoa de contato: - carta de credenciamento, assinada pelo representante legal, com firma reconhecida (ver modelo); - cópia do 

documento de identidade; - cópia do CPF; 
 Se houver profissional(is) responsável(is) pelo projeto, pela construção ou pela operação: - cópia do documento de identidade; - cópia do CPF; 

- cópia do Registro no Conselho de Classe; - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) atualizada e devidamente quitada; 
 Documentos de propriedade: - cópia do alvará de localização ou ficha de consulta prévia; - cópia do título de propriedade do imóvel; - certidão 

atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI); - cópia da certidão de aforamento, se for o caso; 
 Se for propriedade/imóvel de propriedade da União/Estado: - cópia da cessão de uso; 
 Se for propriedade/imóvel em área rural: - cópia do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), atualizado, com recibo de entrega da 

declaração, DIAC, DIAT e DARF; - cópia do CCIR (INCRA); - prova de justa posse, podendo ser apresentada cópia de um dos seguintes 
documentos: escritura definitiva, ou escritura de compra e venda, ou escritura de promessa de compra e venda, ou escritura de doação, formal 
de partilha, ou Certidão de Inteiro Teor atualizada, ou Certidão de Ônus Reais; - Reserva Legal averbada na certidão de registro (RGI): não 
estando averbada, a área a ser destinada como Reserva Legal deverá ser submetida à aprovação pelo INEA mediante procedimento próprio 
(consulte o INEA); 

 Se o requerente não for proprietário do imóvel: - contrato de locação, de comodato ou outro (opcional nos casos de Licença Prévia); - carta de 
anuência do proprietário. 
 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (solicitados pelo setor de atendimento do INEA e listados na Instrução Técnica - IT-1835.R-1): 
 

 Formulário de Cadastro de Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário preenchido e assinado pelo representante legal; 
 Declaração da concessionária de esgoto sobre a possibilidade de ligação à rede; 
 No caso de uso de recursos hídricos de domínio estadual, apresentar o comprovante do requerimento ou o documento de Outorga para o 

direito de uso de recursos hídricos, ou declaração de uso insignificante; 
 Na fase de instalação do canteiro de obras deverão ser apresentados: - projeto do sistema de tratamento provisório, contendo plantas e 

memoriais descritivos e de cálculo, de modo a atender a P-NB-570 ou NBR-7229, dependendo do caso; - pontos de descarga dos esgotos 
sanitários assinalados em planta, indicando o corpo receptor; e cronograma de utilização de mão-de-obra. 

 Apresentar projeto do sistema de tratamento de esgotos sanitários, contendo informações gerais, descrição do local, descrição do projeto; e 
representações gráficas, como instruções abaixo: 
Informações gerais: 



 Razão social do empreendimento e seu endereço e nome(s) e endereço(s) do(s) responsável(is) pela atividade e do(s) proprietário(s); 
 Título de propriedade do imóvel e cópia da certidão de aforamento ou cessão de uso, expedida pelo Serviço de Patrimônio da União - SPU, 

quando couber; 
 Certidão da Prefeitura indicando o enquadramento da atividade na Lei de Zoneamento Municipal; 
 Identificação e qualificação do(s) profissional(is) responsável(is) pelo projeto e pela construção e seu registro(s) no CREA. 

Apresentação do projeto: 
 Cadastro padrão de sistema de tratamento, modelo Anexo 2; 
 Declaração de possibilidade de esgotamento (DPE) fornecida pela CEDAE; 
 Cronograma de implantação do sistema definitivo do tratamento de esgotos sanitários; 
 Projeto básico hidráulico-sanitário do sistema definitivo de tratamento, contendo: 
 Planta de situação, escala até 1:500; 
 Memorial Descritivo, contendo no mínimo as seguintes informações: 

- equipamentos comunitários e quais serão atendidos pelo tratamento proposto; 
- população prevista nas diversas etapas, em se tratando de implantação modular; 
- taxa de ocupação (hotéis e similares); 
- descrição do sistema de tratamento nas diversas fases; 
- processo de tratamento; 
- unidades de tratamento; 
- número de unidades autônomas, quartos e dependências de serviço; 
- regime de funcionamento da ETE e elevatória de esgotos brutos, se houver; 
- medidores de vazão; tipo e localização; 
- produção mensal de lodo a ser descartado (úmido e seco); 
- unidade de acumulação de lodo; 
- sistema de coleta e disposição do lodo descartado; 
- características físico-químicas dos afluentes (esgoto bruto): pH, temperatura, Demanda Bioquímica de Oxigênio de 5 dias - DBO5 (mg/l),  
resíduo não filtrável total - RNFT (mg/l), óleos e graxas (mg/l); 
- características físico-químicas dos efluentes (esgotos tratados): pH, temperatura, DBO5 (mg/l), materiais sedimentáveis (mg/l), RNFT (mg/l), 
óleos e graxas (mg/l). 

 Memorial Justificativo, contendo: 
- justificativa técnica para escolha do processo de tratamento adotado e dos parâmetros de projeto, quando arbitrados; 
- fontes de consulta. 

 Memorial de Cálculo do dimensionamento hidráulico do sistema, apresentando os seguintes parâmetros: 
- população teórica e de projeto; 
- vazão “per capita” de esgotos; 
- taxa de aplicação volumétrica; 
- tempo de detenção; 
- fator de carga ou idade do lodo; 
- taxa de recirculação; 
- contribuição individual de carga orgânica; 
- contribuição individual de RNFT; 
- vazão média (m³/dia) e máxima (m³/h); 
- dimensões das unidades de tratamento. 



 Representações gráficas do sistema: 
- plantas e cortes do sistema de tratamento em escala até 1:100; 
- planta de situação da ETE e canalizações afluentes (esgoto bruto) e efluentes (esgoto tratado) até o corpo receptor em escala até 1:500; 
- detalhes dos pontos de lançamento e medidores de vazão; 
- perfil hidráulico do sistema de tratamento. 

 Descrição do sistema de deságue do lodo; 
 Descrição do sistema de tratamento de esgoto sanitário do canteiro de obras, assinalando em planta os pontos de descarga e indicando o corpo 

receptor; 
 Manual de Operação e Manutenção, contendo: 

- procedimentos para partida do sistema de tratamento detalhando as condições de teste; 
- procedimentos para controle de operação das Estações de Tratamento de Esgotos; 
- programa de monitoramentos especificando os parâmetros de controle e a freqüência das análises; 
- instruções para instalação de equipamentos; 
- instruções para instalações elétricas e hidráulicas auxiliares. 

 Planta indicando detalhes de instalação das caixas de visita na entrada e após o sistema. 
 Informações sobre o local e a forma de disposição dos resíduos gerados. 

 

SÃO PAULO LP/LI - Licença Prévia 
e de Instalação 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (listada no website da CETESB, em Licenciamento  Licenciamento Ambiental  Sistemas de 
tratamento de esgotos sanitários  Sistemas de tratamento de esgotos sanitários com capacidade de atendimento a uma população -fim de 
plano - inferior ou igual a 150.000 habitantes.): 
 

 Impresso denominado "Solicitação de" - devidamente preenchido. As duas folhas devem ser entregues assinadas, mesmo nos casos em que a 
folha 2/2 esteja em branco. Tratando-se de funcionário da firma requerente, deverá ser preenchido o campo "Autorização", do impresso, e 
deverá ser apresentada, para conferência do vínculo, documentos comprobatórios como Carteira Profissional Registrada, Hollerith etc. 

 Procuração: quando for o caso de terceiros representando a empresa, apresentar o documento assinado pelo responsável da empresa (modelo 
de Procuração). 

 Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado - JUCESP (exceto para empresas recém constituídas). 
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no 
mesmo imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual  que será registrada na JUCESP, acompanhada de cópia do 
contrato social anterior registrado na JUCESP. Por ocasião da análise do pedido de Licença de Operação, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCESP. 

 Certidão da Prefeitura Municipal Local - Certidão de uso e ocupação do solo emitida pela Prefeitura Municipal, com prazo de validade. Na 
hipótese de não constar prazo de validade, será aceita certidão emitida até 180 dias antes da data do pedido da licença. 
OBS: Está suspensa, temporariamente, a exigibilidade de apresentação da certidão municipal de uso e ocupação do solo para processos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos situados no Município de São Paulo, exceto aqueles que desenvolvam as atividades aqui 
definidas e estejam localizados em Área de Proteção aos Mananciais. 

 Manifestação do órgão ambiental municipal, nos termos do disposto na Resolução SMA nº 22/2009, artigo 5º, e na Resolução CONAMA 
237/97, artigo 5º, emitida, no máximo, até 180 dias antes da data do pedido de licença. Na impossibilidade de emissão dessa manifestação, a 
Prefeitura Municipal deverá emitir documento declarando tal impossibilidade, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da 
Resolução SMA nº 22/2009. Exceção: Município de São Paulo. 

 Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE - 1 via impressa e 1 via em meio eletrônico (CD-ROM). Deve ser entregue na versão 



simplificada ou completa, definida pelo valor do fator de complexidade (W) da atividade. A versão impressa deve ser preenchida 
integralmente e assinada pelo responsável na última folha, e nas demais rubricadas, dando fé das informações ali prestadas. 

 Informar a legislação incidente (na existência de legislação específica para a região onde se pretende instalar o empreendimento). 
 Projeto implantação e operação da ETE - ver roteiro do estudo. 
 Análise de risco - ver roteiro do Estudo. 
 Plantas - se a instalação da empresa ocorrer em prédio existente, juntar 01 (uma) cópia da planta já aprovada pela Prefeitura local e/ou pela 

Secretaria da Saúde, ou na inexistência desta, apresentar Planta de Conservação do prédio, assinada somente pelo proprietário do imóvel, com 
o respectivo quadro de áreas. (Se estiver em APM apresentar 2 vias). Em se tratando de construção nova ou ampliação, apresentar plantas 
baixas e cortes, de 01 (uma) a 05 (cinco) vias dependendo do interesse/necessidade do empreendedor, assinadas pelo proprietário e pelo 
responsável técnico. Se em APM o quadro de área deve contemplar TO e CA. Anexar uma cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART). No caso de ampliação, o procedimento será análogo, devendo isto ser indicado através de legenda. (Se estiver em APM apresentar 2 
vias) 

 Croqui de Localização - indicando o uso do solo e construções existentes nas imediações do empreendimento, num raio mínimo de 100m. 
 Disposição física dos equipamentos (lay-out), que pode ser demonstrada em croqui ou em planta baixa da construção.   
 Fluxograma do processo produtivo. 
 Mapa de acesso ao local, com referências. 
 Roteiro de acesso até o local a ser licenciado para permitir a inspeção no local. 
 Outorga de implantação do empreendimento emitida pelo DAEE, se houver captação de águas subterrâneas ou superficiais ou lançamento de 

efluentes líquidos em corpo d´água. 
 Anuência da empresa concessionária/permissionária, se o empreendimento pretenda se instalar próximo a rodovias e lançar suas águas 

pluviais na faixa de domínio dessas rodovias. 
 
Para solicitações em área rural a documentação abaixo também deverá ser entregue: 

 Matrícula do imóvel contendo a averbação da Reserva Legal. Se o imóvel não possuir a Reserva averbada apresentar: 
- memorial descritivo do perímetro da Reserva Legal; 
- Planta planialtimétrica georeferenciada contendo a demarcação do perímetro da Reserva Legal; 
- ART do responsável técnico pela planta e memorial. 
 
Se houver curso d'água ou nascente, num raio de 100 m do empreendimento: 

 Apresentar croqui detalhado, indicando a distância das edificações em relação ao(s) corpo(s) d'água e ou nascente(s) 
 
Ação complementar a ser realizada se houver supressão de vegetação ou intervenção em área de preservação permanente: 

 Solicitar a devida autorização no Portal de Licenciamento Ambiental - PLA. Observação: A documentação necessária a ser entregue será 
apresentada ao final do preenchimento de sua solicitação no PLA.  

Ação complementar a ser realizada em casos onde empreendimento estiver em Área de Proteção de Mananciais: 
 Solicitar o Alvará no Portal de Licenciamento Ambiental - PLA. Observação: A documentação necessária a ser entregue será apresentada ao 

final do preenchimento de sua solicitação no PLA. 

Documentação complementar a ser entregue em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 
Microempreendedor Individual (MEI): 



 Para empresas recém constituídas:  

1.      Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à CETESB caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno 
Porte. 
 Para empresas já constituídas: 

1.      Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado - JUCESP;  
2.      Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);  
3.      Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à CETESB caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno 
Porte;  
4.      Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como ME ou EPP. 

  
Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, 
comprovante de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações 
prestadas (conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à CETESB caso deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor 
Individual. 
Informações adicionais: 
 Todos os documentos que forem apresentados em cópias xerográficas deverão ser apresentados em conjunto com o original para conferência. 
 Todos os documentos, quando não for especificado, devem ser apresentados em uma via. 
 A CETESB se reserva o direito de exigir complementação de informações a qualquer momento da análise do processo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentos a serem exigidos na formalização de processos de licenciamento para a atividade “posto de combustível”: estudo de caso 4 

ESTADO TIPO DE LICENÇA DOCUMENTAÇÃO 

MINAS GERAIS 
AAF - Autorização 

Ambiental de 
Funcionamento 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO (listados no FOBI entregue ao empreendedor): 
 

 FOBI - Formulário de Orientação Básica Integrado - original; 
 FCEI - Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento - original assinado ou com assinatura eletrônica quando enviado pela 

internet;  
 Procuração ou equivalente, que comprove vínculo com o empreendimento, da pessoa física que assina o FCEI (quando for o caso); 
 Requerimento de Autorização Ambiental de Funcionamento (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI); 
 Coordenadas geográficas de um ponto central do empreendimento em Latitude, Longitude ou em formato UTM; 
 Declaração original das(s) Prefeitura(s) Municipal(ais) informando que o local e o tipo de instalação estão em conformidade com as leis e 

regulamentos administrativos do município (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI); 
 Recibo do pagamento do DAE - Documento de Arrecadação Estadual; 
 Documento comprobatório da condição do responsável legal pelo empreendimento (Contrato Social, Escritura do Imóvel Rural, Cartão de 

Produtor Rural, etc.); 
 Termo de Responsabilidade (conforme modelo emitido pelo site www.semad.mg.gov.br, anexo ao FOBI); 
 Anotação de Responsabilidade Técnica (quitada) ou equivalente, do profissional responsável pelo funcionamento dos sistemas de controle 

ambiental (original), contemplando a atividade fim de licenciamento; 
 Cópia e original do comprovante referente ao recibo de emolumento. 
 Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal. 

 

ESPÍRITO SANTO LP - Licença Prévia  

 
DOCUMENTOS BÁSICOS (listados no website do IEMA, em Licenciamento Ambiental  Licenciamento Geral  Listagem de Documentos 
Básicos): 
 

 Requerimento de licença devidamente preenchido (modelo IEMA); 
 Formulário de enquadramento de atividade (modelo IEMA) com a coluna DADOS devidamente preenchida, para possibilitar o cálculo do valor 

da taxa correspondente ao licenciamento específico e expedição do Documento Único de Arrecadação - DUA; 
 Cópia autenticada do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental (DUA); 
 Requerimento de Certidão Negativa de Débitos Ambientais - CNDA; 
 Cópia autenticada do Comprovante de Pagamento (DUA) da CNDA; 
 Cópia autenticada do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento; 
 Cópia autenticada da ata da eleição de última diretoria quando se tratar de Sociedade, ou do Contrato Social registrado quando se tratar de 

Sociedade de Quotas de Responsabilidade Limitada; 
 Cópia autenticada do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (registrado no município onde será realizada a atividade) ou do Cadastro de 

Pessoa Física - CPF; 
 Cópia autenticada do documento de Anuência da Prefeitura Municipal quanto à localização do empreendimento em conformidade com a 

legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo; 
 Cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - do profissional subscrito com atribuição e certificação do órgão de classe, 



para cada projeto específico, com indicação expressa do nome, número do registro no órgão de classe completo, inclusive telefone; 
 Relatório de Informações sobre Investimentos Executados (modelo IEMA) devidamente preenchido; 
 Em caso de supressão da vegetação, anuência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF, atendendo ao disposto no artigo 4 º da Lei 

Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), alterado pela medida provisória (MP) nº 2.080-60/01; 
 Original ou cópia autenticada da folha da publicação no Diário Oficial do Estado - DIO e em jornal local ou de grande circulação do 

requerimento da respectiva licença - prazo 15 (quinze) dias após protocolizar o requerimento junto ao IEMA; 
 Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada. 
 

Observações: 
Nota 01: Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser autenticados ou acompanhados do documento original, para 
autenticação pelo atendimento do IEMA. 
Nota 02: O processo será encaminhado para análise mediante a apresentação da publicação no Diário Oficial do Estado - DIO - e em jornal local 
ou de grande circulação. 
Nota 03: Os documentos listados nos itens 01 a 13 deverão estar separados dos projetos, sem encadernação. 
Nota 04: Os projetos, planos e estudos, com relatórios descritivos e justificativos, os anexos e respectivas plantas devem estar em pastas com 
trilhos e encadernados, com os carimbos das plantas totalmente preenchidos e assinados, devendo constar a cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição e certificação do órgão de classe, para cada projeto específico, com 
indicação expressa do nome, número do registro no órgão de classe completo, inclusive telefone. 

 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (listados no artigo 3° da IN 12/06, disponível no website do IEMA, em Licenciamento Ambiental  
Licenciamento Geral  Armazenamento e Distribuição de Combustível em Sistemas de Armazenamento Subterrâneo):  

 
 Consulta sobre a viabilidade do uso da faixa de domínio de rodovia estadual ou federal, junto ao DERTES ou DNIT respectivamente, para novos 

empreendimentos, em caso de instalação à margem de rodovias; 
 Planta, em escala conveniente, contendo a localização do empreendimento e a composição do seu entorno, num raio de 100m (cem metros), 

descrevendo os seguintes elementos - área útil e total do empreendimento, recursos hídricos, vegetação, áreas naturais protegidas (Unidades de 
Conservação e Áreas de Preservação Permanente), sistema viário e acessos disponíveis e a implantar, edificações e infra-estrutura existentes com 
respectiva classificação do empreendimento, segundo a norma ABNT NBR 13786/05, ou a que vier substituí-la; 

 Descrição sucinta do empreendimento com fluxograma das atividades a serem desenvolvidas e seus respectivos impactos, relacionando ainda, a 
concepção dos sistemas de contenção de tais impactos; 

 Preenchimento do formulário (de caracterização do empreendimento) descrito no anexo 1 da IN 12/06; 
 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART- do profissional subscrito com atribuição e certificação do órgão de classe, para cada projeto 

específico, com indicação expressa do nome, número do registro no Órgão de Classe e telefone. 
 

RIO DE JANEIRO 
LAS - Licença 

Ambiental 
Simplificada 

 
DOCUMENTOS GERAIS (listados no formulário de enquadramento emitido pelo website do INEA, em Licenciamento  Portal de 
Licenciamento  Onde e como licenciar): 
 

 Formulário de Requerimento (Form01) preenchido e assinado pelo representante legal; 
 Declaração de entrega de documentos em meio impresso e digital (Form02); 
 Comprovante de recolhimento dos custos de análise da licença (boleto pago); 
 Cópia do documento de identidade do representante legal que assina o requerimento; 



 Cópia do CPF do representante legal que assina o requerimento; 
 Cópia da Certidão da Prefeitura Municipal - Certidão de Zoneamento, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em 

conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo (art. 9° do Decreto Estadual n° 42.159); 
 Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal (CTF) ou Cadastro Técnico Estadual (CTE) - opcional nos casos de Licença Prévia; 
 Se o requerente for uma S.A: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia das atas de constituição e eleição da 

última diretoria; - cópia do estatuto; 
 Se o requerente for uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada (Ltda.): - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); - cópia do contrato social atualizado; 
 Se o requerente for uma microempresa: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia do estatuto; - declaração de 

microempresa (Form35) ou relatório do simples nacional emitido pela Receita Federal; 
 Se o requerente for uma cooperativa: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia das atas de constituição e 

eleição da última diretoria; 
 Se o requerente for um órgão público: - cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); - cópia do ato de nomeação do 

representante legal; 
 Se o requerente for uma pessoa física: - cópia do comprovante de residência; 
 Se houver procurador: - cópia da procuração pública ou particular com firma reconhecida; - cópia do documento de identidade; - cópia do CPF; 
 Se houver pessoa de contato: - carta de credenciamento, assinada pelo representante legal, com firma reconhecida (ver modelo); - cópia do 

documento de identidade; - cópia do CPF; 
 Se houver profissional(is) responsável(is) pelo projeto, pela construção ou pela operação: - cópia do documento de identidade; - cópia do CPF; - 

cópia do Registro no Conselho de Classe; - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) atualizada e devidamente quitada; 
 Documentos de propriedade: - cópia do alvará de localização ou ficha de consulta prévia; - cópia do título de propriedade do imóvel; - certidão 

atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI); - cópia da certidão de aforamento, se for o caso; 
 Se for propriedade/imóvel de propriedade da União/Estado: - cópia da cessão de uso; 
 Se for propriedade/imóvel em área rural: - cópia do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), atualizado, com recibo de entrega da 

declaração, DIAC, DIAT e DARF; - cópia do CCIR (INCRA); - prova de justa posse, podendo ser apresentada cópia de um dos seguintes 
documentos: escritura definitiva, ou escritura de compra e venda, ou escritura de promessa de compra e venda, ou escritura de doação, formal de 
partilha, ou Certidão de Inteiro Teor atualizada, ou Certidão de Ônus Reais; - Reserva Legal averbada na certidão de registro (RGI): não estando 
averbada, a área a ser destinada como Reserva Legal deverá ser submetida à aprovação pelo INEA mediante procedimento próprio (consulte o 
INEA); 

 Se o requerente não for proprietário do imóvel: - contrato de locação, de comodato ou outro (opcional nos casos de Licença Prévia); - carta de 
anuência do proprietário. 
 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (listados no anexo 2 da NOP-INEA-05, disponível no website do INEA, em Legislação): 
 

 Formulário de requerimento de LAS;  
 Formulário de cadastro (Anexo 9); 
 Cópia do CPF e identidade do interessado; 
 Cópia do CNPJ (03);  
 Cópia das Atas de constituição da empresa e da eleição da última diretoria, quando se tratar de sociedade Anônima, Cooperativas, Associações 

Civis de vinculação voluntária ou do Contrato Social registrado, quando no caso de sociedade por cotas de responsabilidade limitada (03); 
 Título de propriedade do imóvel ou cópia da certidão de aforamento ou cessão de uso, expedida pelo Departamento de Patrimônio da União - 



DPU, ou cópia de contrato de aluguel, quando couber; 
 Cópia da Certidão da Prefeitura indicando o enquadramento do empreendimento na Lei de Zoneamento Municipal explicitando que a atividade é 

compatível com o local; 
 Caracterização do entorno do empreendimento, em um raio de 100m (02) (Anexo 6);  
 Planta baixa das instalações futuras de armazenamento e abastecimento de combustíveis líquidos (01) (04) (05);  
 Planta baixa e detalhes indicando as áreas do total do terreno, edificadas e de cobertura de bombas (01) (04) (05);  
 Planta baixa e detalhes da área de armazenamento de óleo lubrificante usado e embalagens de lubrificantes (01) (05);  
 Planta baixa e detalhes das instalações futuras do sistema de separação de água e óleo (SAO), contemplando as áreas de abastecimento, lavagem 

de veículos e lubrificação, caixas subterrâneas e de interligações, com indicação do corpo receptor do efluente do SAO (01) (04) (05);  
 Planta baixa e detalhes das instalações futuras dos sistemas de drenagem pluvial, águas servidas e esgoto sanitário, com indicação de suas 

destinações (01) (04) (05);  
 Conta da concessionária de abastecimento de água e saneamento, ou Declaração de Possibilidade de Abastecimento de Água (DPA) e 

Declaração de Possibilidade de Esgotamento Sanitário (DPE), ou projeto particular detalhado dos sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e drenagem pluvial; 

 Avaliação Ambiental da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas, de acordo com a Norma Operacional para Avaliação Ambiental da 
Qualidade do Solo e Água Subterrânea (01) (08) (09);  

 Apresentação do Anexo 7 preenchido, com a relação dos equipamentos de proteção contra vazamentos, derramamentos e transbordamentos, 
Instalados para combustíveis líquidos e lubrificantes (04);  

 Plano de Emergência Individual Simplificado para postos marítimos;  
 Comprovante de recolhimento dos custos de análise de LAS.  
 
01: As plantas baixas aplicáveis ao empreendimento em licenciamento deverão ser apresentadas com coordenadas UTM, podendo ser apresentados 
em uma única prancha;  
02: Tratando-se de posto revendedor, deverá ser informada a classe ambiental, de acordo com a NBR 13786 da ABNT;  
03: Tratando-se de Pessoa Jurídica;  
04: Assinado por responsável técnico;  
05: O interessado poderá apresentar uma única planta de todos os equipamentos ou sistemas a serem instalados;  
08: Não exigível para empreendimentos instalados há menos de 5 anos, excetuando-se os que ocuparem área que já tenham operado atividades 
potencialmente poluidoras;  
09: Para empreendimentos novos e/ou de abastecimento exclusivo de GNV, será necessária apenas a realização da Avaliação Preliminar e 
caracterização geológica e hidrogeológica, conforme Norma Operacional para Avaliação Ambiental da Qualidade do Solo e Água Subterrânea. Caso 
sejam identificadas áreas com potencial e suspeitas de contaminação, deverá ser realizada toda a Fase 1 da referida Norma Operacional. 
 

SÃO PAULO LP - Licença Prévia 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE LP (listada no website da CETESB, em Licenciamento  Licenciamento 
Ambiental  Postos de combustíveis  II. Quadros de exigências para o licenciamento ambiental de postos e sistemas retalhistas de 
combustíveis  Documentação necessária para obtenção de LP ou LP/LI): 

 
 Formulário denominado “Solicitação de” preenchido; 
 Procuração, quando for o caso; 
 Publicação em Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal de circulação local, em que seja informado o ato de solicitação de Licença; 



 Declaração de ME/EPP, se houver; 
 Cópia da Comprovação de Optante pelo Simples Nacional, se houver; 
 Certidão de Diretrizes de Uso e Ocupação de Solo, emitida pela Prefeitura Municipal, com validade de até 180 dias (09); 
 Manifestação do órgão ambiental municipal, nos termos do disposto na Resolução SMA nº 22/2009, artigo 5º, e na Resolução CONAMA 

237/97, artigo 5º, emitida, no máximo, até 180 dias antes da data do pedido de licença. Exceção: Município de São Paulo; 
 Certidão do órgão responsável pelo serviço de distribuição de água e coleta de esgotos ou conta de água e esgotos; 
 Manifestação do órgão ou entidade responsável pelo sistema público de esgotos (Para municípios localizados na Região Metropolitana de São 

Paulo); 
 MCE de Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis - Memorial de Caracterização do Empreendimento, em meio eletrônico (disquete, CD-

ROM) e impresso (01);  
 Estudo de Viabilidade de Atividade para empreendimentos localizados nas áreas potencialmente críticas para a utilização das águas subterrâneas, 

conforme mapa publicado pela Resolução SMA 14 de 06/03/2010, que captam água subterrânea em vazões superiores a 50 m3/h ou que 
disponham efluentes líquidos, resíduos e substâncias no solo;  

 Planta ou croqui de localização (02); 
 Planta baixa (03); 
 Planta do sistema de drenagem (05); 
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida por profissional legalmente habilitado pelo conselho de classe profissional, para a 

execução dos projetos; 
 Relatório da caracterização geológica (06); 
 Certidão da capitania dos portos (10); 
 Anuência da empresa concessionária / permissionária, se o empreendimento pretenda se instalar próximo a rodovias e lançar suas águas pluviais 

na faixa de domínio dessas rodovias; 
 Outorga emitida pelo DAEE, se houver captação de águas subterrâneas ou superficiais ou lançamento de efluentes líquidos em corpo d´água. 

Apresentar a Outorga de Implantação (captações e lançamentos novos) ou Outorga de Direito de Uso (captações e lançamentos existentes). 
 
Observação: 

 Os empreendimentos novos deverão solicitar primeiramente a LP, com os documentos acima relacionados; 
 Nos empreendimentos novos a serem instalados em terrenos onde possa ter operado uma fonte potencial de contaminação do solo, a realização 

da investigação de passivos é recomendável.  
Notas explicativas sobre os documentos acima listados:  
 
(01) Nas fases de Licença Prévia e Licença de Instalação, somente devem ser preenchidos os campos referentes ao item “Informações Cadastrais 
do Empreendimento”, composto pelos sub-itens “Tipo do Empreendimento”, “Identificação do Responsável”, “Pessoas de Contato”, 
“Distribuidora e/ou Fornecedora”, “Características Gerais”, “Comércio e Serviços Agregados ao Empreendimento”, “Características da Região 
Vizinha ao Empreendimento” e “Entrega de Memorial”. O memorial deverá ser entregue em papel e em meio eletrônico. Na fase de Licença de 
Operação, o MCE deve ser totalmente preenchido. 
 
(02) Deve destacar os cursos d’água, os tipos de vegetação presentes, o uso predominante do solo, a localização de hospitais, escolas, indústrias, 
poços de abastecimento (segundo registros do DAEE e concessionárias de abastecimento público), linhas de metrô e sistema viário. Indicar o 
norte geográfico e considerar uma faixa de 200 m a partir do perímetro do empreendimento para as indicações solicitadas.  
 
(03) Deve ser elaborada na escala 1:100 ou 1:200 e conter a localização atual e a localização projetada dos tanques, tubulações (de descarga, de 



abastecimento e de exaustão de vapores), unidades de abastecimento (bombas), sistema de filtragem de diesel (quando for o caso), projeção da 
cobertura da área de abastecimento, bacias de contenção (para tanques aéreos), compressores para sistemas de gás natural veicular (GNV), 
compressores de ar, box de lavagem, box de troca de óleo e lubrificação, área de armazenagem ou tanque de armazenamento de óleo queimado, 
depósitos, escritórios e sanitários. Deve apresentar legenda e os quadros indicados a seguir.  
 
Quadro indicativo de áreas (em m2) - Este quadro deve indicar as seguintes áreas:  
 
- Área das edificações objeto da licença: compreende o box de lavagem, box de troca de óleo e lubrificação, depósito de produtos, materiais e 
resíduos, escritórios, sanitários, local de armazenamento de óleo queimado, local destinado aos compressores, módulos de armazenamento e 
abastecimento de GNV e a cobertura da pista de abastecimento, e outras, quando for o caso;  
 
- Área das atividades ao ar livre: compreende as áreas de tancagem fora da área coberta, de descarga de produto, de lavagem de veículos a céu 
aberto, de troca de óleo, dos módulos de armazenamento de GNV e dos compressores de GNV quando localizados fora de área coberta, do 
sistema de tratamento dos efluentes, do sistema de drenagem para águas pluviais, do sistema de drenagem para efluentes, das áreas de descarga, 
de abastecimento e de lavagem de veículos.  
 
A medida das áreas deve ser tomada a partir de sua parte externa, incluindo as paredes, quando for o caso. Em empreendimentos localizados em 
Áreas de Proteção aos Mananciais, o quadro de áreas deverá incluir as informações solicitadas pela Secretaria de Meio Ambiente.  
 
Quadro indicativo de áreas e equipamentos: a instalar, instalados e mantidos, a retirar e a desativar (conforme modelo do roteiro II.2).  
 
(05) Planta do sistema de drenagem para as águas pluviais e para as águas contaminadas das áreas de Descarga, abastecimento, lavagem e 
lubrificação, contendo sua localização, inclinação e sentido de escoamento, indicação das áreas de escoamento, declividade e material dos pisos. 
Essa planta deve conter o detalhamento do sistema de coleta, tratamento e destinação dos efluentes líquidos. Este documento é dispensável 
quando o licenciamento tratar-se exclusivamente de instalações destinadas ao abastecimento de GNV. Essa planta poderá ser incluída na planta 
baixa (ver nota 3). O projeto, constituído pelo jogo de plantas indicadas nas notas (3), (4) e (5), deverá ser acompanhado de ART - Anotação de 
Responsabilidade Técnica.  
 
(06) Relatório referente à caracterização da geologia local, devendo conter planta com a localização das sondagens e as fichas de campo com a 
descrição das litologias identificadas, indicação da profundidade do nível d’água, data da execução da sondagem, cota de cada sondagem, 
identificação do cliente, endereço e Identificação do técnico responsável. Este documento não precisa ser apresentado quando a instalação 
comercializar exclusivamente GNV. Sendo realizada a investigação de passivo ambiental, a  
caracterização geológica poderá ser conduzida durante a execução da investigação de passivos ambientais.   
 
(09) A Certidão pode ser substituída por Alvará emitido pela Prefeitura no caso de empreendimentos que estejam sujeitos apenas à solicitação da 
LO.  
 
(10) Certidão da Capitania dos Portos aprovando a implantação do empreendimento. Aplicável somente a postos flutuantes. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F - Simulação de triagem realizada pelo sistema do 

Portal de Licenciamento da CETESB, para a atividade “Estação de 

Tratamento de Esgotos” 



ETE ficitícia

PRACA Santo Antonio, 10, Centro, BORA, SP

Sua Solicitação de Licença Prévia e de Instalação - MCE (LP/LI), Autorização para Corte de Árvore Isolada, Autorização para Intervenção em Área de
Preservação Permanente - APP foi registrada com êxito nos Bancos de Dados da CETESB e está BLOQUEADA.

A análise da mesma somente terá início após seu desbloqueio, que ocorrerá mediante a apresentação da documentação exigida.

(disponível 24 horas após o pagamento e entrega da documentação)

91053317

Razão Social

Licença Prévia e de Instalação - MCE (LP/LI), Autorização para Corte de Árvore Isolada, Autorização para Intervenção em Área de Preservação Permanente -
APP

BORA / SAO PAULO

2211000010

Prezado usuário,

NIS

Registro da Solicitação

Objeto

Nº do Processo

Cadastro Cetesb

Nº da Solicitação

Localização/Município

Endereço

Preço da Análise

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Solicitação impressa, devidamente preenchida e assinada pelo Proprietário ou Responsável Legal
Observação:Se no campo procurador foi indicado um funcionário da empresa requerente, deverá ser apresentada, para conferência do vínculo, Carteira
Profissional registrada, hollerith, etc.

2 Via(s)

Comprovante de Pagamento do Preço de Análise, devidamente recolhido, ou, se isento, comprovação da condição de isenção de acordo com a legislação
vigente.

1 Via(s)

Procuração - quando for o caso de terceiros representando o Interessado/Empreendimento. Deve ser assinada pelo Proprietário ou por um Responsável
Legal. Não necessita de reconhecimento de firma.
Observação:Durante a análise do processo, se for identificada a necessidade de firmar Termos de Compromisso ou de Responsabilidade e se tal atribuição
for delegada ao procurador, será necessária a apresentação de Procuração Pública
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/lic_instalacao_documentacao.asp#procuracao

1 Via(s)

Publicações relativas à solicitação de Licença, no Diário Oficial do Estado e em um periódico local, em atendimento às Resoluções CONAMA nºs 6/1986 e
281/2001, conforme modelo disponibilizado no link ao lado.

http://www.cetesb.sp.gov.br/pdf/publicacoes.pdf

1 Via(s)

Documentação complementar a ser entregue em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI)
-vide informações contidas no link ao lado.

http://www.cetesb.sp.gov.br/pdf/ME_EPP.pdf

1 Via(s)

Cartão do CNPJ (exceto para empresas recém constituídas)

1 Via(s)



Certidão de uso e ocupação do solo emitida pela Prefeitura Municipal, com prazo de validade. Na hipótese de não constar prazo de validade, será aceita
certidão emitida até 180 dias antes da data do pedido da licença;
OBS: Está suspensa, temporariamente, a exigibilidade de apresentação da certidão municipal de uso e ocupação do solo para processos de licenciamento
ambiental de empreendimentos situados no Município de São Paulo, exceto aqueles que desenvolvam as atividades  definidas no link ao lado, e estejam
localizados em Área de Proteção aos Mananciais

Observação: Dispensado caso já tenha sido apresentada no âmbito do mesmo processo.
http://www.cetesb.sp.gov.br/pdf/Atividades.pdf

1 Via(s)

Manifestação do órgão ambiental municipal, nos termos do disposto na Resolução SMA nº 22/2009, artigo 5º, e na Resolução CONAMA 237/97, artigo 5º,
emitida, no máximo, até 180 dias antes da data do pedido de licença. Na impossibilidade de emissão dessa manifestação, a Prefeitura Municipal deverá
emitir documento declarando tal impossibilidade, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução SMA nº 22/2009.
Observações: Para atividades a serem instaladas no Município de São Paulo, deve ser apresentada a manifestação do órgão ambiental municipal somente
nos casos descritos no link ao lado.

A apresentação desde documento é dispensada caso já tenha sido apresentado anteriormente.
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/documentos/manif_amb_municipal.pdf

1 Via(s)

Croqui de Localização - Indicando o uso do solo e construções existentes nas imediações do empreendimento, num raio mínimo de 100m.
Observação:Se houver curso d'água ou nascente, num raio de 100 m do empreendimento, apresentar croqui detalhado, indicando a distância das
edificações em relação ao(s) corpo(s) d'água e ou nascente(s).

1 Via(s)

Mapa de acesso ao local, com referências. Em caso de área rural ou local de difícil localização, apresentar também roteiro de acesso.

1 Via(s)

Outorga emitida pelo DAEE, se houver captação de águas subterrâneas ou superficiais ou lançamento de efluentes líquidos em corpo d´água. Apresentar a
Outorga de Implantação (captações e lançamentos novos) ou Outorga de Direito de Uso (captações e lançamentos existentes).

1 Via(s)

Estudo de Viabilidade de Atividade (conforme modelo disponibilizado no link) para empreendimentos localizados nas áreas potencialmente críticas para a
utilização das águas subterrâneas, conforme mapa publicado pela Resolução SMA 14 de 06/03/2010, que captam água subterrânea em vazões superiores
a 50 m3/h ou que disponham efluentes líquidos, resíduos e substâncias no solo.
Observação: Dispensado caso já tenha sido apresentado anteriormente.
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/documentos/est_viab_ativ.pdf

1 Via(s)

Anuência da empresa concessionária/permissionária, se o empreendimento pretende se instalar próximo a rodovias, ferrovias e aeroportos e/ou lançar
suas águas pluviais na faixa de domínio.

1 Via(s)

Cópias simples do RG e do CPF ou da Carteira Nacional de Habilitação - CNH (versão com foto) para pessoa física, ou cartão do CNPJ para pessoas
jurídicas (se houver).

1 Via(s)

Matrícula do imóvel ou transcrição do registro do imóvel atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade definido pelo Cartório de Registro de
Imóveis.  
Em caso de posse, apresentar um dos documento listados no link ao lado.
Em caso de usucapião, apresentar a certidão de usucapião ou decisão de usucapião transitada em julgado.
Nos casos de intervenções realizadas em logradouros públicos é dispensada a apresentação desses documentos.

http://www.cetesb.sp.gov.br/pdf/Docs_posse.pdf

1 Via(s)

Comprovante do Imposto Territorial Rural - ITR.

1 Via(s)

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural emitido pelo INCRA

http://www.incra.gov.br/index.php/servicos/certificado-de-cadastro-do-imovel-rural-ccir

1 Via(s)



Cópia do comprovante de quitação da multa e/ou documento de regularização, no caso do imóvel a ser licenciado ter sido objeto de Auto de Infração
Ambiental.

1 Via(s)

Planta planialtimétrica do imóvel, conforme modelo disponibilizado no link ao lado, acompanhada de ART recolhida por profissional legalmente habilitado
pelo conselho de classe profissional.
Observação: Poderá ser apresentada Planta Planimétrica ou croqui, conforme critérios descritos no link ao lado.
http://www.cetesb.sp.gov.br/pdf/Planialtimetrica.pdf

4 Via(s)

Laudo de Caracterização da Vegetação, acompanhado de ART recolhida por profissional legalmente habilitado pelo conselho de classe profissional,
conforme descrição disponibilizada no link ao lado.

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/documentos/laudo_caracterizcao_vegetacao.pdf

1 Via(s)

Laudo de Fauna, conforme Portaria DEPRN 42/2000, acompanhado de ART recolhida por profissional legalmente habilitado pelo conselho de classe
profissional.

1 Via(s)

Todos os documentos que forem apresentados em cópias xerográficas deverão ser apresentados em conjunto com o original
para conferência.

Formalização de recurso em caso de indeferimento da solicitação:

Depois da emissão e liberação do documento de indeferimento, o interessado poderá interpor recurso acompanhado ou não
de documentos complementares, que deverá ser protocolado na Agência Ambiental.
A CETESB analisará o recurso, podendo manter ou rever a manifestação desfavorável.

Os interessados cujos pedidos enquadram-se em pelo menos uma das situações exemplificadas abaixo poderão adotar o
procedimento simplificado:
a. Supressão de vegetação nativa em lote urbano com área igual ou inferior a 1000 m²;
b. Supressão de árvores isoladas ou localizadas em áreas de floresta nativa, por comunidade indígena e quilombola, para a
confecção de peças artesanais e utilitárias;
c. Supressão de até 30 árvores isoladas para imóveis localizados em área rural;
d. Supressão de vegetação nativa, árvores isoladas e/ou intervenção em Áreas de Preservação Permanente, por proprietário
de pequena propriedade rural familiar, conforme definido na MP 2166-67/01;
e. Supressão e/ou bosqueamento de vegetação nativa com finalidade de abertura de picadas em propriedades rurais ou
urbanas, para a realização de levantamento planialtimétrico cadastral ou instalação de cerca;
f. Obras ou intervenções para desocupação e recuperação de áreas de risco, desde que solicitadas pela Prefeitura Municipal;
g. Autorização para queima de restos de culturas agrícolas para controle fitossanitário, desde que recomendada pela
Secretaria da Agricultura e Abastecimento ou decorrente de exigência legal específica;
h. Qualquer tipo de solicitação, desde que o interessado comprove que sua renda familiar não exceda a 5(cinco) salários
mínimos ou comprove estar cadastrado em programas de benefícios do Governo Federal, Estadual ou Municipal que não
possua outro imóvel e desde que não exista outro pedido deferido nos últimos 5 (cinco) anos na mesma propriedade;
i. Pequenas travessias de corpos d&#39;água, cuja área de intervenção na APP não ultrapasse 0,5ha;
j. Implantação, reforma e manutenção de tanques, açudes, bebedouros e barramentos, observando o disposto na Resolução
Conjunta SMA/SAA nº02/97;
k. Instalação de equipamentos para captações e condução de água com até 100 metros de extensão;
l. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente, sem vegetação nativa, para implantação de cerca de divisa de
propriedade, seja qual for sua extensão, e de acesso de pessoas e animais aos cursos d&#39;água, lagoas, lagos e
represas, para obtenção de água, com largura inferior a 2(dois) metros.
No procedimento simplificado a planta planialtimétrica pode ser substituída pela planimétrica ou croqui, porém devem ser
representados os atributos naturais, usos do solo e as áreas de intervenção. É dispensada a apresentação dos Laudos de
Vegetação e de Fauna.
A critério da CETESB e após manifestação técnica devidamente motivada nos autos, outras situações poderão ser
enquadradas no procedimento simplificado.

Não serão exigidas a prova de dominialidade e a certidão de uso e ocupação do solo para os casos de solicitação de análise
para obras lineares, tais como:
- Rodovias pré-existentes em faixa de domínio público;
- Obras de saneamento básico em faixa de domínio público;
- Pequenos oleodutos e gasodutos em faixa de domínio público;
- Implantação de rede de energia elétrica em logradouro público.
Como alternativa apresentar declaração de que a intervenção pretendida afetará apenas a área de domínio da rodovia. Caso
esta seja extrapolada, é necessário entregar a documentação de prova dominial ou Decreto de Utilidade Pública - DUP da
área em questão.
Entende-se por logradouro público: Rua, praça e jardim de livre acesso a todos.



Complemento

Telefone

AGÊNCIA AMBIENTAL

Logradouro

CEP

Bairro

Agência

Município

E-mail

Fax

Agência Ambiental de Marília

Rua Santa Helena, 436

Jd. Alvorada

MARÍLIA

marilia@cetesbnet.sp.gov.br

17.513-322

(14) 3422-4666

(14) 3422-4666


