
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL



Licenciamento Ambiental

Licença
Procedimento trifásico 

Licença Prévia, que aprova a 
concepção do empreendimento

Licença de Instalação, que 
possibilita sua implantação.

Licença de Operação que 
permite o início do 
funcionamento do 
empreendimento.

Autorizações e Alvarás

Documentos emitidos para 
permitir a supressão de 
vegetação, intervenção em app 
ou edificação em áreas de 
proteção de mananciais, 
quando o uso pretendido não 
se configura como atividade 
licenciável (exemplo: 
construção de residências)



Histórico
Licenciamento na esfera estadual em São Paulo até 2009

DEPRN – Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais

DUSM – Departamento de Uso do Solo Metropolitano

DAIA – Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico

Lei Estadual nº 13.542, DE 8 DE MAIO DE 2009.

Altera a denominação da CETESB - Companhia de Ambiental do Estado 
de São Paulo

A CETESB passa a ser responsável por todo o licenciamento ambiental no 
âmbito estadual, assumindo as atribuições do DEPRN. DAIA e DUSM



Licenciamento ambiental  Instituído pela Lei 6938/81

Atividades 
potencialmente 

poluidoras 
Trifásico CONAMA



Licença Prévia

Licença de Instalação

Licença de operação

Licenciamento em 3 fases



O que observar no processo de licenciamento?
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Adequação em relação à áreas de preservação 
permanente e unidades de conservação

Impactos na vizinhança



O que observar no processo de licenciamento?

Impactos com recursos naturais

• Necessidade de supressão de vegetação

• Interferência com recursos hídricos

Impactos decorrentes da implantação

• Processos erosivos

• Movimentação de terra

Impactos da operação

• Geração de resíduos e efluentes

• Ruído, vibração e odor



Para atividades industriais

Matéria prima:
Características, quantidade, origem, armazenamento

Produto:
Características, quantidade, origem, armazenamento

Processo produtivo 
Fluxo de produção e equipamento utilizado

Resíduos sólidos e efluentes líquidos
Características, quantidade e destinação



pedido

• Fornecimento de informações pelo interessado

• Apresentação de documentação

análise

• Avaliação de aspectos legais

• Verificação da adequação técnica

decisão

• Aprovação ou indeferimento

• Definição de condicionantes ou exigências



Implantando o licenciamento no município

Definir 
competência

Criar normas 
específicas

Montar 
equipe

Estabelecer 
fluxo interno 
de análise



Competência

• Conselho Municipal de 
Meio Ambiente

• Equipe Técnica
• População
• Sistema de Fiscalização
• Normas

A nova deliberação traz a 
possibilidade de 
alteração da habilitação 
para o licenciamento 
com relação ao nível de 
impacto, dependendo de 
adequação da equipe 
técnica



Normas

• Documentos exigidos
• Local e forma de 

protocolo
• Preços e prazos de 

análise
• Sistemática de recursos

• Padrões específicos de 
compensação

• Exigência padrão em 
função de localização 
ou tipologia

• Condicionantes e 
exigências obrigatórias

Administrativas Técnicas



LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Aspectos relacionados com a legislação 

florestal



Conceito da Lei 12651/2012:
Área protegida coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de...

Preservar os recursos hídricos Proteger o solo

Preservar a estabilidade geológica

Preservar a biodiversidade e o fluxo gênico de fauna e flora

Preservar a paisagem

Área de Preservação Permanente

Assegurar o bem-estar das populações humanas



Reservatórios naturais e artificiais

Curso d'água

Topo de morro

Altitude superior a 1.800m
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Principais alterações trazidas pela Lei 12651/2012 
para áreas de preservação permanente ao longo de 

cursos de água

■ A área de preservação permanente passa a ser definida 
a partir da borda da calha e não mais a partir do nível 
mais alto alcançado na cheia sazonal

■ Em várzea passa a haver a  possibilidade da área de 
preservação permanente incidir sobre a própria várzea, 
passando a haver uma parte da várzea em app e outra 
parte fora
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A regularidade da ocupação em área definida 
legalmente como sendo de preservação 
permanente depende de uma verificação da 
data em que a ocupação ocorreu

Devido à variação nas dimensões da área de preservação 

permanente em função da edição das diferentes normas legais, deve 

ser avaliada a regularidade da ocupação em relação à norma vigente 

quando da efetiva ocupação do local

Não podem ser consideradas irregulares ocupações que respeitaram 

a restrição legal vigente à época de sua implantação





Não há área de preservação permanente no entorno de
reservatórios que não sejam resultantes de barramento
de cursos de água

Fica dispensado o estabelecimento das faixas de Área
de Preservação Permanente no entorno das
acumulações naturais ou artificiais de água com
superfície inferior a 1 ha, vedada nova supressão de
áreas de vegetação nativa.

Reservatórios artificiais



Ilustração sem escala
23

faixas de recuperação de 

proteção



■ Artigo 62 - Para os reservatórios artificiais de água destinados a

geração de energia ou abastecimento público que foram registrados

ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados

anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de

2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância

entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum

Apesar das dimensões da app de reservatórios ter sido definida pela

Resolução CONAMA 4/85, somente com a edição da MP 1956-50 em

2000 é que se estabelece a obrigação da aquisição pelo empreendedor

da app criada com a implantação do reservatório

Reservatórios artificiais



APP de nascente



Definições da lei 12651/2012

Nascente : afloramento natural do lençol 
freático que apresenta perenidade e dá origem 
a um curso de água

Olho de água: afloramento do lençol freático 
ainda que intermitente

APP de nascente



APP de nascente em área urbana



Principais alterações trazidas pela Lei 12651/2012 na 
área de preservação permanente de topo de morro

■ A diferença de altura para qualificar uma elevação como morro
passa de 50 para 100 metros

■ A altura é definida a partir do ponto de sela mais próximo

■ A declividade da encosta para caracterizar a elevação como
morro passa de 17º na linha de maior declive para declividade
média de 25º

■ Deixa de existir a app de linha de cumeada
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Morros, montanhas e serras:

 altura mínima de 100 (cem) metros e 

 inclinação média maior que 25°, 

APP de topo de morro

Base: definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água

adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da

elevação.

APP: as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois

terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base.

sela

altura

altura



Intervenção ou supressão de vegetação em

APP 

Somente possível nas hipóteses de:

I  - Utilidade pública

II - Interesse social 

III- Baixo impacto ambiental



Utilidade pública 

■ obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos 
serviços públicos de transporte, sistema viário, 
saneamento, energia, telecomunicações, 
radiodifusão, 

■ mineração, exceto, neste último caso, a extração de 
areia, argila, saibro e cascalho;

■ atividades e obras de defesa civil;

■ atividades que proporcionem melhorias na proteção das 
funções ambientais das áreas de preservação 
permanente
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■ as atividades de proteção da integridade da vegetação 
nativa, tais como prevenção, combate e controle do 
fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e 
proteção de plantios com espécies nativas;

■ a exploração agroflorestal sustentável praticada na 
pequena propriedade

■ a implantação de infraestrutura pública destinada a 
esportes, lazer e atividades educacionais e 
culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais 
consolidadas

Interesse social



■ a regularização fundiária de assentamentos humanos 
ocupados por população de baixa renda em áreas urbanas 
consolidadas, observadasas condições estabelecidas na Lei 
no 11.977, de 7 de julho de 2009;

■ implantação de instalações necessárias à captação 
e condução de água e de efluentes tratados para 
projetos cujos recursos hídricos são partes 
integrantes e essenciais da atividade;

■ as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, 
saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente;

Interesse social
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Atividades eventuais ou de baixo impacto

 abertura de pequenas vias de acesso interno e
suas pontes e pontilhões,

 implantação de instalações necessárias à captação
e condução de água e efluentes tratados,

 implantação de trilhas para o desenvolvimento do
ecoturismo

 construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno
ancoradouro;

 construção e manutenção de cercas na
propriedade;
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Avaliação de função ambiental em área 
urbana

Deliberação Normativa CONSEMA 3/2018 
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Áreas de Preservação Permanente com 
uso rural consolidado

■ Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente é 
autorizada, exclusivamente, a continuidade das 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo 
rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 
2008. 
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2005

2014



Módulo fiscal Largura do curso 

d´água (m)

Faixa de 

recomposição (m)

Até 1 indiferente 5

Entre 1 e 2 indiferente 8

Entre 2 e 4 indiferente 15

Entre 4 e 10 * Até 10 m 20

Superior a 4 * Acima de 10 m metade da largura do 

curso d´água, 

respeitando os limites 

entre 30 e 100 m.

Recomposição da faixa de APP de curso d´água

Art. 61 A, § 1 ao 4 e art. 19 do Decreto Federal 7830/12, § 4

* Decreto Federal 7830/12
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Registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para

todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações

ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados

para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e

combate ao desmatamento.

CAR – Cadastro Ambiental Rural
Art. 29 – Lei 12.651/12

http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/



Conjunto de ações ou iniciativas  a serem desenvolvidas 
por proprietários e posseiros rurais com o 

objetivo de adequar e promover a regularização ambiental.

PRA – Programa de Regularização Ambiental
Art. 59 da Lei Federal 12651/12 e Decreto Fed. 7830/12



Supressão de Vegetação:

a) supressão de árvores isoladas

b) supressão de vegetação de mata atlântica

c) supressão de vegetaçaõ de cerrado



Árvores isoladas



Proteção da vegetação nativa
Mata Atlântica e Ceradp

Lei Federal 11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica 
Decreto Federal 6660/08 regulamenta Lei da Mata Atlântica.
Resolução CONAMA 1/1994 define estágio sucessional da vegetação 
de Mata Atlântica
Resolução CONAMA 7/1996 define estágios sucessionais de restinga
Resolução CONAMA 417/09 define estágios sucessionais de restinga. 
Resolução CONAMA 423/10 define estágios sucessionais de campos 
de altitude

Lei Estadual 13550/2009 – Lei do Cerrado 
Resolução SMA 64/09 define estágios sucessionais da vegetação de 
cerrado “stricto senso” e de cerradão



EPÍFITAS

ERVAS TREPADEIRASPALMEIRAS

MATA ATLANTICA: DIFERENTES FORMAS DE VIDA

VEGETAL QUE COMPÕEM UMA VEGETAÇÃO

ÁRVORES

Fonte: Ricardo Rodrigues, ESALQ.

Floresta: 50% são árvores





estágio pioneiro



estágio inicial



estágio avançado



Floresta Estacional Decídua - Pedregulho

Floresta Ombrófila – Serra do Mar

PARAMETROS INICIAL MEDIO AVANCADO

FISIONOMIA savânica a 

florestal baixa

florestal 

(árvores de 

vários 

tamanhos)

Florestal fechada, dossel 

homogêneo, podendo 

ocorrer árvores 

emergentes



Rodrigo Polisel e Natalia Guerin

PARAMETROS INICIAL MEDIO AVANCADO

DAP até 10 cm até 20 cm Superior a 20 cm

A distribuição diamétrica 

tem grande amplitude. 

EPÍFITAS praticamente 
inexistente

presentes Presentes e abundantes



Trepadeira herbácea (vinha)

Trepadeira lenhosa
(liana ou cipó)

PARÂMETROS INICIAL MÉDIO AVANÇADO

TREPADEIRAS quando 
presentes, 
dominam 

herbáceas

quando 
presentes, 
geralmente 
lenhosas

Predomínio de lenhosas



Fonte: Ricardo Rodrigues, ESALQ.

PARÂMETROS INICIAL MÉDIO AVANÇADO

SERAPILHEIRA Camada fina, 
pouco 

decomposta

Presente com 
variação de 
espessura

Presente com 
decomposição intensa

SUBOSQUE Praticamente 
inexistente

Presença de 
arbustos

Arbustivo e herbáceo



Supressão de Mata Atlântica

Supressão de vegetação de mata atlântica em estágio
avançado admitido somente nos casos de utilidade
pública.

Supressão de vegetação de mata atlântica em estágio
médio admitido nos casos de utilidade pública e
interesse social

Definição específica de utilidade pública e interesse
social, para fins de aplicação da Lei Federal 11428/06



Definições de Utilidade Pública e Interesse Social 
na Lei 11428/06

Utilidade pública:

a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária;

b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos 
serviços públicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo 
poder público federal ou dos Estados;

Interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 
tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 
erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, 

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena 
propriedade ou posse rural familiar



Supressão de Mata Atlântica

Supressão de vegetação de mata atlântica para parcelamento
do solo urbano:

Artigos 30 e 31 da lei da Mata Atlântica

Supressão condicionada a manutenção de parte do fragmento
e à compensação mediante a conservação de fragmento de
igual tamanho e mesma importância ambiental da área
suprimida (artigo 17)

Vedada a supressão de vegetação de mata atlântica em
estágio avançado nos perímetros urbanos delimitados
após 22/12/2006 (data da edição da lei 12651/2012)



Cerrado



A - Campo sujo

B - Campo cerrado

C - Cerrado “sensu stricto” D - Cerradão



Cerrado Lei 13550/2009

Supressão de Cerrado Stricto Sensu e Cerradão
em estágio médio e avançado somente nas
hipóteses de utilidade pública e interesse social

Nas áreas urbanas a supressão de Cerrado
Stricto Sensu e Cerradão em estágio inicial e
médio estará condicionada a conservação de
parte do fragmento



Definições de Utilidade Pública e 
Interesse Social na Lei 13550/09

VII - utilidade pública:

a) as atividades de segurança nacional, de segurança pública e de proteção sanitária;

b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de saúde, de comunicação, 
de transporte, de saneamento e de energia;

c) a pesquisa arqueológica;

d) as obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de 
efluentes tratados;

e) as obras para implantação de estabelecimentos públicos de educação de ensino 
fundamental, médio ou superior;

VIII - interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, compreendidas a 
prevenção, o combate e o controle do fogo, o controle da erosão, a erradicação de plantas invasoras e a 
proteção de plantios com espécies nativas

b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade ou posse rural 
familiar



Importante

A vegetação primária ou a vegetação
secundária em qualquer estágio de
regeneração do Bioma Mata Atlântica ou do
Cerrado não perderão esta classificação
nos casos de incêndio, desmatamento ou
qualquer outro tipo de intervenção não
autorizada ou não licenciada.



Procedimentos para análise de pedidos de supressão
de vegetação nativa para parcelamento do solo ou
qualquer edificação emárea urbana

Resolução editada pela SMA em função das
normativas anteriores, regulamentando o Decreto
Federal 750/93 que estabeleciam a exigência de
averbação de área verde para garantir a preservação
da vegetação, tomando por base o tamanho da
propriedade

Resolução SMA 72/2017



Resolução SMA 72/2017
Somente poderá ser concedida autorização para supressão de vegetação
quando garantida a preservação da vegetação nativa em área
correspondente a, no mínimo, 20% da área da propriedade,  observados
os limites admitidos para supressão de vegetação para cada estágio de 
regeneração da vegetação:

Vegetação em
estágio médio - 50% 

do fragmento
preservado

Vegetação em 
estágio médio – 50% 

a suprimir

Vegetação em
estágio inicial - 30% 

do fragmento
preservado

Vegetação em 
estágio inicial – 70% 

a suprimir

Vegetação em 
estágio avançado -
70% do fragmento 

preservado

Vegetação em 
estágio avançado –

30% a suprimir



Compensação por plantio ou preservação, 
pelo corte de vegetação nativa

Resolução SMA 7/2017

Aplicável para compensar a supressão de vegetação de mata 
atlântica ou de cerrado ou pelo corte de árvores nativas isoladas.

A resolução estabelece critério de compensação em função da 
importância ambiental da área onde o corte foi realizado e do local 
onde se pretende fazer a compensação.



Critérios de relevância ambiental da Resolução 
SMA 7/2017
Áreas prioritárias para conservação e índice de cobertura vegetal do 
município



Sistema Informatizado de Apoio à

Restauração Ecológica - SARE



Exigência de EIA RIMA por 
determinação legal – Lei 11428/06

Art. 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária 
em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica 
somente serão autorizados:

I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, 
atividades ou projetos de utilidade pública, pesquisa científica e 
práticas preservacionistas;

Art. 22. O corte e a supressão previstos no inciso I do art. 21 desta 
Lei no caso de utilidade pública serão realizados na forma do art. 14 
desta Lei, além da realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, 
bem como na forma do art. 19 desta Lei para os casos de práticas 
preservacionistas e pesquisas científicas



Exigência de EIA RIMA por determinação 
legal – Lei 11428/06

Mineração

Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e 
médio de regeneração para fins de atividades minerarias somente 
será admitida mediante:

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental -
EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que demonstrada a 
inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto;



Contato:

Engº Agrº Antonio Luiz Lima de Queiroz

alqueiroz@sp.gov.br


