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1. APRESENTAÇÃO
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), autarquia federal
vinculada ao Ministério da Infraestrutura (MI), foi criada pela Lei nº 10.233, de
05 de junho de 2001, tendo dentre as suas competências a responsabilidade de
regular ou supervisionar as atividades de prestação de serviços e de exploração
da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, com vistas a garantir
a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência,
segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nas tarifas e
harmonizar, preservado o interesse público, os objetivos dos usuários, das
empresas concessionárias e de entidades delegadas.
A Lei nº 10.233/2001 também estabeleceu os princípios e diretrizes gerais para
os transportes terrestre, destacando: a preservação do interesse nacional e
promoção do desenvolvimento econômico e social, compatibilização dos
transportes com a preservação do meio ambiente, reduzindo os níveis de
poluição sonora e de contaminação atmosférica, do solo e dos recursos hídricos,
promoção de práticas adequadas de conservação e uso racional dos
combustíveis e de preservação do meio ambiente.
No âmbito da esfera de atuação da ANTT, tem-se a exploração da infraestrutura
rodoviária

federal,

competindo

a

Superintendência

de

Exploração

da

Infraestrutura Rodoviária – SUINF, atualmente, regular e fiscalizar 20 (vinte)
contratos de concessão de rodovia, totalizando 9.344,8 km, pertencentes à
primeira, segunda e terceira etapa do Programa de Concessão de Rodovias
Federais (Figura 1).
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Figura 1: Rodovias federais concedidas

Conforme a Resolução nº 5.810/2018, compete à SUINF, dentre outras,
promover a regulamentação da infraestrutura rodoviária federal concedida,
fiscalizar a execução dos contratos de concessão rodoviária, harmonizar
interesses entre os concessionários, os usuários e as populações lindeiras,
aprovar e acompanhar a implantação dos projetos de infraestrutura de
transportes rodoviário, bem como realizar o acompanhamento dos processos de
licenciamento ambiental.
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Os aspectos socioambientais dos contratos de concessão, de maneira geral,
estabelecem que é de responsabilidade das concessionárias: zelar pela proteção
dos recursos naturais e ecossistemas, obter todas as licenças, permissões e
autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da concessão,
observar e cumprir a legislação ambiental vigente, incluindo eventuais
providências exigidas pelos órgãos ambientais competentes, nos níveis federal,
estadual e municipal.
Dessa maneira, este documento visa consolidar as principais informações
referentes

ao

empreendimentos

processo

de

rodoviários

licenciamento
de

forma

a

ambiental
auxiliar

o

federal

de

planejamento,

monitoramento e tomadas de decisões da Agência.
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2. GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES
Ampliação da capacidade de rodovias pavimentadas: conjunto de operações que
resultam no aumento da capacidade do fluxo de tráfego da rodovia
pavimentada existente e no aumento na segurança de tráfego de veículos e
pedestres, compreendendo a duplicação rodoviária integral ou parcial,
construção de multifaixas e implantação ou substituição de obras de arte
especiais para duplicação.
Área de Preservação Permanente (APP): área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas.
Autorização de Supressão de Vegetação (ASV): é o instrumento que disciplina os
procedimentos de supressão de vegetação nativa e intervenção em área de
preservação permanente em empreendimentos de interesse público ou social
submetidos ao licenciamento ambiental.
Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio):
autoriza a coleta de material biológico, a captura ou marcação de animais
silvestres in situ e o transporte de material biológico para a realização de
estudos ambientais dos processos de licenciamento ambiental federal.
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental
(CTF/AINDA): é o registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que se
dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à
indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao
controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP): é o registro obrigatório de
pessoas físicas e jurídicas que realizam atividades passíveis de controle
ambiental.
Compensação Ambiental: é um instrumento que visa apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação, nos casos de licenciamento ambiental
de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado
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pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA.
Concessionária: Sociedade de Propósito Específico - SPE, a ser constituída pela
Proponente vencedora do Leilão, sob a forma de sociedade por ações, que
celebrará o Contrato com a União, representada pela ANTT, com a finalidade
exclusiva de explorar a Concessão do Sistema Rodoviário.
Condicionantes

ambientais:

medidas,

condições

ou

restrições

sob

responsabilidade do empreendedor, estabelecidas no âmbito das licenças e
autorizações ambientais pela autoridade licenciadora, com vistas a evitas,
mitigar ou compensar os impactos socioambientais negativos identificados nos
estudos ambientais, observados os requisitos estabelecidos em lei.
Conservação de rodovias pavimentadas: conjunto de operações rotineiras,
periódicas e de emergência, que têm por objetivo preservar as características
técnicas e operacionais do sistema rodoviário e suas instalações físicas,
proporcionando conforto e segurança aos usuários.
Contrato de Concessão: é o instrumento firmado entre o Poder Concedente e a
Concessionária cujo objeto é a concessão para exploração da infraestrutura e
da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção,
monitoração,

conservação,

implantação

de

melhorias

e

ampliação

de

capacidade do sistema rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidas no
contrato e no Programa de Exploração Rodoviária – PER.
Estudo ambiental: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos
socioambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação
de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a
análise da licença requerida, tais como: estudo de impacto ambiental – EIA,
relatório de impacto ambiental – RIMA, relatório de controle ambiental - RCA,
plano e projeto de controle ambiental - PCA, relatório ambiental preliminar,
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área
degradada – PRAD, análise preliminar de risco.
Faixa de domínio: área de utilidade pública, de largura variável em relação ao
seu comprimento, delimitada pelo órgão responsável pela rodovia, incluindo
áreas adjacentes adquiridas pela administração rodoviária para fins de
ampliação da rodovia, e constituída por pistas de rolamento, obras de arte
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especiais, acostamentos, dispositivos de segurança, sinalização, faixa lateral de
segurança, vias e ruas laterais, vias arteriais locais e coletoras, demais
equipamentos

necessários

à

manutenção,

fiscalização,

monitoramento,

vigilância e controle, praças e demais estruturas de atendimento aos usuários.
Ficha de Caracterização de Atividade (FCA): é o formulário eletrônico padrão de
solicitação de licenciamento definido pelo IBAMA visando a caracterização inicial
do projeto – empreendimento ou atividade.
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, o órgão ambiental federal, responsável por exercer o poder de
polícia ambiental, executar ações das políticas nacionais de meio ambiente,
referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao
controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e
à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes
emanadas do Ministério do Meio Ambiente e executar as ações supletivas de
competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente.
ICMBio: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, autarquia em
regime especial, responsável por executar as ações do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar
e monitorar as UCs instituídas pela União.
Impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e
econômicas, a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a
qualidade dos recursos ambientais.
Licença ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras
dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade
de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
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aprovados,

incluindo

as

medidas

de

controle

ambiental

e

demais

condicionantes, da qual constituem motivo determinante.
Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou empreendimento,
após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças
anteriores,

com

as

medidas

de

controle

ambiental

e

condicionantes

determinados para a operação.
Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.
Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação
de empreendimentos e atividades que utilizam recursos naturais ou que sejam
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental nos termos dos
normativos vigentes, estabelecendo as condicionantes ambientais a serem
observadas pelo empreendimento ou atividade.
Manutenção de rodovias pavimentadas: processo sistemático e contínuo de
correção, devido a condicionamentos cronológicos ou decorrentes de eventos
supervenientes a que deve ser submetida uma rodovia pavimentada, no sentido
de oferecer permanentemente ao usuário, tráfego econômico, confortável e
seguro, por meio das ações de conservação, recuperação e restauração
realizadas nos limites da sua faixa de domínio.
Melhoramento em rodovias pavimentadas: conjunto

de

operações

que

modificam as características técnicas existentes ou acrescentam características
novas à rodovia já pavimentada, nos limites de sua faixa de domínio, visando à
adequação de sua capacidade a atuais demandas operacionais e assegurando
sua utilização e fluidez de tráfego em um nível superior por meio de intervenção
na sua geometria, sistema de sinalização e segurança e adequação ou
incorporação de elementos nos demais componentes da rodovia.
Operações de emergência: operações que se destinam a recompor, reconstruir
ou restaurar trechos e obras de arte especiais que tenham sido seccionados,
obstruídos ou danificados por evento extraordinário ou catastrófico, que
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ocasiona a interrupção do tráfego ou coloca em flagrante risco seu
desenvolvimento.
Outorga de uso de água: é o documento que tem como finalidade conceder o
direito ao uso da água superficial ou subterrânea, bem como o lançamento de
efluente nos corpos hídricos.
Passivo Ambiental: conjunto de alterações ambientais adversas decorrentes de:
construção, conservação, restauração ou melhoramentos na rodovia, capazes
de atuar como fatores de degradação ambiental, na faixa de domínio ou fora
desta, bem como de irregular uso e ocupação da faixa de domínio; exploração
de áreas de "bota-foras", jazidas ou outras áreas de apoio; e manutenção de
drenagem com o desenvolvimento de processos erosivos originados na faixa de
domínio.
Plano Diretor: é o instrumento básico da política de desenvolvimento do
Município. Sua principal finalidade é orientar a atuação do poder público e da
iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural na oferta dos
serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida
para a população.
Programa de Exploração Rodoviária (PER): abrange todas as condições, metas,
critérios, requisitos, intervenções obrigatórias e especificações mínimas que
determinam as obrigações da concessionária, englobando, dentre outras coisas,
as atividades, obras e serviços de caráter obrigatório.
Projeto

Básico

Ambiental

(PBA):

é

um

documento

que

estabelece,

detalhadamente, todas as medidas de controle e os programas socioambientais,
considerando os impactos socioambientais identificados por meio dos estudos
ambientais.
Recuperação de rodovias pavimentadas: conjunto de operações aplicadas às
rodovias com pavimento desgastado ou danificado, com objetivo de recuperar
sua funcionalidade e promover o retorno das boas condições da superfície de
rolamento e de trafegabilidade, por meio de intervenções de reforço, reciclagem
ou reconstrução do pavimento, e de recuperação, complementação ou
substituição dos componentes da rodovia.
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Regularização ambiental: conjunto de procedimentos visando a obter o
licenciamento ambiental de ferrovias e rodovias federais pavimentadas, por
meio da obtenção da licença de operação.
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA: documento público formulado com o
intuito de dar transparência ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental), se
constituindo em um resumo simplificado desse Estudo, em linguagem clara,
objetiva e didática, de modo a tornar essas informações acessíveis a qualquer
interessado.
Restauração de rodovias pavimentadas: conjunto de operações aplicadas às
rodovias com pavimento desgastado ou danificado, com o objetivo de
restabelecer suas características técnicas originais ou de adaptar às condições
de tráfego atual, prolongando seu período de vida útil, por meio de intervenções
de reforço, reciclagem ou reconstrução do pavimento, bem como de
recuperação, complementação, ou substituição dos componentes da rodovia.
Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo
as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos,
sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas
de proteção. As unidades de conservação dividem-se em dois grupos: i)
Unidades de Proteção Integral cujo objetivo básico é preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, e ii) Unidades de Uso
Sustentável cujo objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso
sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
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3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A seguir serão destacadas as principais legislações que disciplinam de maneira
geral o processo de licenciamento ambiental federal no Brasil.
Ressalta-se que no Capítulo 11 é apresentado os aspectos relevantes dos
normativos que disciplinam situações específicas no licenciamento ambiental,
quando há influência em áreas legalmente protegidas, tais como: unidades de
conservação, cavidades naturais, terras indígenas, comunidades quilombolas,
mata atlântica.
Destaca-se que o conjunto normativo citado abaixo não esgota a legislação
sobre o assunto. Ademais, recomenda-se que ao utilizar qualquer normativo
citado no presente documento, deverá ser certificado se não houve alteração
ou revogação, ou novos normativos que discorram sobre o assunto.
3.1. Lei nº 6.938/1981: Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA)
A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) foi instituída pela Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981. A Política tem por objetivo a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país,
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
Como instrumento da PNMA, dentre outros, foram definidos a avaliação de
impactos ambientais e o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras.
De acordo com o Art. 10 da Lei, as obras e atividades que apresentam algum
tipo de impacto ambiental, tais como degradação ou poluição devem ser
precedidas de licenciamento ambiental.
Art. 10. 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.

3.2. Resolução CONAMA nº 01/1986
Em 23 de janeiro de 1986 foi publicada a Resolução CONAMA nº 01/1986, que
versa sobre as diretrizes e critérios para a avaliação de impactos ambientais,

16 de 149

sendo que em seu Art. 2º prevê que Rodovias dependerão da elaboração de
estudos ambientais para o licenciamento ambiental.
Art. 2º Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental
e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem
submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do
IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades
modificadoras do meio ambiente, tais como:
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;

3.3. Constituição Federal de 1988
Em 1988, foi publicada a Constituição Federal destacando o disposto abaixo:
(...)
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas;
(...)
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
(...)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;
(...)
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas

que

coloquem

em

risco

sua

função

ecológica,
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provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade.
(...)
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
(...)
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
(...)
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,
salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de
catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no
interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso
Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato
logo que cesse o risco.
(...)

3.4. Decreto nº 99.274/1990
Em 06 de junho de 1990 foi publicado o Decreto nº 99.274/1990, que em seu
artigo 19, discriminou as licenças a serem expedidas pelo Poder Público:
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Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento da
atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas
fases de localização, instalação e operação, observados os planos
municipais, estaduais e federais de uso do solo;
Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação,
de acordo com as especificações constantes do projeto executivo
aprovado; e
Licença de Operação (LO), autorizando, após verificações
necessárias, o início da atividade licenciada e o fundamento de
seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o
previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.

3.5. Resolução CONAMA nº 237/1997
Em 19 de dezembro de 1997 foi publicada a Resolução CONAMA nº 237/1997,
destacando as seguintes disposições:
(...)
Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação,
modificação e operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental
competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente
exigíveis.
§

1º-

Estão

sujeitos

ao

licenciamento

ambiental

os

empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte
integrante desta Resolução.
Anexo

1

–

Atividades

ou

empreendimentos

sujeitas

ao

licenciamento ambiental
(..)
Obras civis
- rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos
(...)
Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades
consideradas

efetiva

ou

potencialmente

causadoras

de
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significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio
ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a
realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com
a regulamentação.
(...)
Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do
SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10
da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos
e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
nacional ou regional, a saber:
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em
país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na
zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades
de conservação do domínio da União.
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites
territoriais do País ou de um ou mais Estados;
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar,
transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer
estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas
formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN;
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber,
observada a legislação específica.
(...)
§ 2º - O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá
delegar

aos

significativo

Estados
impacto

o

licenciamento
ambiental

de

de

atividade

âmbito

com

regional,

uniformizando, quando possível, as exigências.
(...)
Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de
controle, expedirá as seguintes licenças:
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I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do
planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua implementação;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo

as

medidas

de

controle

ambiental

e

demais

condicionantes, da qual constituem motivo determinante;
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade
ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento
do que consta das licenças anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes determinados para a
operação.
Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas
isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza,
características e fase do empreendimento ou atividade.
(...)
Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário,
procedimentos

específicos

para

as

licenças

ambientais,

observadas a natureza, características e peculiaridades da
atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do
processo de licenciamento com as etapas de planejamento,
implantação e operação.
§ 1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados
para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de
impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos
Conselhos de Meio Ambiente.
(...)
Art. 15 - O empreendedor deverá atender à solicitação de
esclarecimentos e complementações, formuladas pelo órgão
ambiental competente, dentro do prazo máximo de 4 (quatro)
meses, a contar do recebimento da respectiva notificação.
(...)
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Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos
de validade de cada tipo de licença, especificando-os no
respectivo documento, levando em consideração os seguintes
aspectos:
I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, 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.
II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser,
no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do
empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6
(seis) anos.
III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá
considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo,
4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.
§ 1º - A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão
ter os prazos de validade prorrogados, desde que não
ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II.
§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos
de validade específicos para a Licença de Operação (LO) de
empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e
peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação
em prazos inferiores.
§ 3º - Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma
atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente
poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu
prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da
atividade ou empreendimento no período de vigência anterior,
respeitados os limites estabelecidos no inciso III.
§ 4º - A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade
ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de
validade,

fixado

na

respectiva

licença,

ficando

este

automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do
órgão ambiental competente.
(...)
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Cabe ressaltar que qualquer alteração do projeto, que possa implicar em
impactos socioambientais diferentes daqueles previstos nos estudos e
programas ambientais, deverá ser precedida de anuência do órgão ambiental
competente, salvo se disposto de forma contrária nas licenças e autorizações
ambientais.
3.6. Lei nº 9.605/1998: Lei de Crimes Ambientais
Com o objetivo de reforçar as legislações até então publicadas, foi instituída a
Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605 de 12/02/1998), apresentado as
seguintes disposições:
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar,
em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras
ou

serviços

potencialmente

poluidores,

sem

licença

ou

autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando
as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as
penas cumulativamente.

3.7. Instrução Normativa (IN) IBAMA nº 184/2008
Em julho de 2008, foi publicada a IN nº 184/2008, a qual estabeleceu, no âmbito
do IBAMA, os procedimentos para o licenciamento ambiental federal.
A IN definiu que os procedimentos para o licenciamento ambiental deverão
obedecer às seguintes etapas.


Instauração do processo;



Licenciamento prévio;



Licenciamento de instalação; e



Licenciamento de operação.

Foi informado também que em situações específicas o IBAMA poderá suprimir
ou agregar fases de licenciamento.
3.8. Decreto nº 6.514/2008
Em 2008 foi publicado o Decreto nº 6.514/2008 que dispõe sobre as infrações e
sanções

administrativas

ao

meio

ambiente,

estabelece

o

processo

administrativo federal para apuração destas infrações. Cabe destacar o seguinte
artigo:
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Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar
estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de
recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais
competentes,

em

desacordo

com

a

licença

obtida

ou

contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais).

3.9. Lei Complementar nº 140/2011
A Lei Complementar nº 140/2011, definiu as seguintes competências de
licenciamento ambiental ao órgão ambiental federal:
Art. 7º São ações administrativas da União:
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em
país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma
continental ou na zona econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação
instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental
(APAs);
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental,
nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no
preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto
na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;
g)

destinados

a

pesquisar,

lavrar,

produzir,

beneficiar,

transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer
estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas
formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (Cnen); ou
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h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder
Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional,
assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte,
potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;

Além disso, a LC nº 140/2011 dispôs o que segue:
Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos
estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.
§ 1º As exigências de complementação oriundas da análise do
empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela
autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor,
ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.
§ 2º As exigências de complementação de informações,
documentos ou estudos feitos pela autoridade licenciadora
suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após o seu
atendimento integral pelo empreendedor.
§ 3º O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da
licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a
prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a
competência supletiva referida no art. 15.
§ 4º A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de
seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este
automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do
órgão ambiental competente.

3.10. Lei nº 12.651/2012: Código Florestal
O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) trouxe as definições de utilidade pública,
que incluiu as obras de infraestrutura destinadas às concessões e sistema viário.
VIII - utilidade pública:
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos
serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele
necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos
Municípios,

saneamento,

energia,

telecomunicações,

radiodifusão, bem como mineração, exceto, neste último caso, a
extração de areia, argila, saibro e cascalho;
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O Código Florestal também determinou que:
Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em
Área

de

Preservação

Permanente

somente

ocorrerá

nas

hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo
impacto ambiental previstas nesta Lei.

3.11. Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013
A Portaria Interministerial MMA/MT nº 288/2013 institui o Programa de Rodovias
Federais Ambientalmente Sustentáveis-PROFAS, para fins de regularização
ambiental daquelas rodovias federais pavimentadas que ainda não possuíam
licença ambiental.
A

Portaria

determinou

que

os

responsáveis

pelas

rodovias

federais

pavimentadas e em operação, que estavam sem as respectivas licenças
ambientais na data de publicação da portaria e que ainda não tenham sido
objeto de regularização ambiental, teriam o prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias para firmar Termo de Compromisso com o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nos termos do
Anexo I da Portaria, com o fim de apresentar, de acordo com o cronograma
estabelecido na Portaria, os Relatórios de Controle Ambiental (RCA), que
subsidiarão a regularização ambiental, por meio das respectivas Licenças de
Operação (LO).
3.12. Portaria MMA nº 289/2013
A Portaria MMA nº 289/2013 estabeleceu procedimentos específicos de
licenciamento ambiental a serem aplicados pelo IBAMA, sendo eles:


Procedimento Específico por meio de enquadramento direto para as
atividades de manutenção (conservação, recuperação e restauração),
melhoramento e ampliação da capacidade, desde que respeitadas as
restrições dispostas na Portaria.



Procedimento Específico com emissão de Licença de Instalação (LI) para
obras de implantação, pavimentação, duplicação e ampliação, desde que
respeitadas as restrições dispostas na Portaria.
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3.13. Decreto nº 8.437/2015
Em

2015,

foi

publicado

o

Decreto

nº

8.437/2015

apresentando

a

regulamentação do Art. 7º, caput, inciso XIV, “h”, e parágrafo único, da Lei
Complementar nº 140/2011, conforme transcrito abaixo:
Art. 3º Sem prejuízo das disposições contidas no art. 7º, caput,
inciso XIV, alíneas “a” a “g”, da Lei Complementar nº 140, de
2011, serão licenciados pelo órgão ambiental federal competente
os seguintes empreendimentos ou atividades:
I - rodovias federais:
a) implantação;
b) pavimentação e ampliação de capacidade com extensão igual
ou superior a duzentos quilômetros;
c) regularização ambiental de rodovias pavimentadas, podendo
ser

contemplada

a

autorização

para

as

atividades

de

manutenção, conservação, recuperação, restauração, ampliação
de capacidade e melhoramento; e
d)

atividades

de

manutenção,

conservação,

recuperação,

restauração e melhoramento em rodovias federais regularizadas;
(...)
§ 1º O disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do caput, em
qualquer extensão, não se aplica nos casos de contornos e
acessos rodoviários, anéis viários e travessias urbanas.
(...)
Art. 4º Os processos de licenciamento e autorização ambiental
das atividades e empreendimentos de que trata o art. 3º iniciados
em data anterior à publicação deste Decreto terão sua tramitação
mantida perante os órgãos originários até o término da vigência
da licença de operação, cuja renovação caberá ao ente federativo
competente, nos termos deste Decreto.
§ 1º Caso o pedido de renovação da licença de operação tenha
sido protocolado no órgão ambiental originário em data anterior
à publicação deste Decreto, a renovação caberá ao referido
órgão.
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§ 2º Os pedidos de renovação posteriores aos referidos no § 1º
serão realizados pelos entes federativos competentes, nos
termos deste Decreto.
Art. 5º O processo de licenciamento ambiental de trechos de
rodovias e ferrovias federais que se iniciar em órgão ambiental
estadual ou municipal de acordo com as disposições deste
Decreto será assumido pelo órgão ambiental federal na licença
de operação pertinente, mediante comprovação do atendimento
das condicionantes da licença ambiental concedida pelo ente
federativo.
Parágrafo

único.

A

comprovação

do

atendimento

das

condicionantes ocorrerá por meio de documento emitido pelo
órgão licenciador estadual ou municipal.
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4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL ORDINÁRIO
O licenciamento ambiental ordinário é composto por três tipos de licença:
prévia, de instalação e de operação. Cada uma refere-se a uma fase distinta do
empreendimento e segue uma sequência lógica de encadeamento.
Essas licenças, no entanto, não eximem o empreendedor da obtenção de outras
autorizações ambientais específicas junto aos órgãos competentes, a depender
da natureza do empreendimento e dos recursos ambientais envolvidos.
Portanto, é de responsabilidade do empreendedor observar todas os normativos
vigentes que disciplinam o processo de licenciamento ambiental, identificando
inclusive o órgão ambiental competente para o qual deverá dirigir a solicitação
de licenciamento ambiental.
Abaixo são apresentados os aspectos relevantes das fases do processo de
licenciamento ambiental ordinário, com base na IN IBAMA nº 184/2008.
Ademais, o Anexo I apresenta a consolidação dos prazos regulamentados
referentes ao processo de licenciamento ambiental federal.
4.1. Instauração do processo
O empreendedor deverá preencher a Ficha de Caracterização de Atividades
(FCA), antigo Formulário de Solicitação de Abertura de Processo (FAP).
Deverão ser apresentadas dados gerais do empreendimento, incluindo
informações sobre a presença de áreas legalmente protegidas afetadas pelo
empreendimento, tais como: Unidades de Conservação (UC); Ambientes com
cavidades naturais; Terras Indígenas (TI); Comunidades Quilombolas; entre
outros.
Ademais, deverá ser apresentado um mapa de localização do empreendimento.
Posteriormente ao preenchimento da FCA, o IBAMA ficará responsável por
ratificar a competência para o licenciamento e instaurar um processo no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da FCA.
Nessa fase já será possível prever a necessidade de participação dos órgãos
envolvidos no processo de licenciamento ambiental, conforme a relação de
áreas impactadas e órgão responsável indicada abaixo (Tabela 1).
Tabela 1: Relação de áreas impactadas e respectivos órgãos responsáveis
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Áreas impactadas

Órgão responsável
Órgão Gestor da UC
ICMBio no âmbito federal

Unidades de Conservação

OEMAs no âmbito estadual
OMMAs no âmbito municipal.

Terras Indígenas

Fundação Nacional do Índio (FUNAI)

Comunidades Quilombolas

Fundação Cultural Palmares (FCP)

Patrimônio Histórico, Arqueológico e

Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico

Artístico Nacional (IPHAN)

Região endêmica de malária

Ministério da Saúde

No Capítulo 11 é apresentado os aspectos relevantes dos normativos que
disciplinam situações específicas no licenciamento ambiental quando há
influência

em

áreas

legalmente

protegidas,

tais

como:

unidades

de

conservação, cavidades naturais, terras indígenas, comunidades quilombolas,
mata atlântica.
4.2. Licenciamento Prévio
Após a Instauração do processo, o IBAMA emitirá, em até 60 (sessenta) dias o
Termo de Referência (TR) definindo o escopo dos estudos ambientais a serem
apresentados para subsidiar o processo de licenciamento ambiental.
Nesse mesmo período serão apresentados ao empreendedor os Termos de
Referências dos órgãos envolvidos conforme Tabela 1, caso seja necessário.
Recebido o TR com a definição do estudo, o empreendedor providenciará
publicação correspondente, conforme Resolução CONAMA nº 06/86, informando
sobre a elaboração do estudo ambiental do empreendimento.
Posteriormente ao encaminhamento do TR definitivo, o empreendedor deverá
elaborar o estudo ambiental, conforme o TR emitido pelo IBAMA.
Destaca-se que não há um prazo regulamentado para a elaboração dos estudos
ambientais,

entretanto,

cabe

lembrar

que

alguns

estudos

necessitam

contemplar a sazonalidade, ademais, o TR definitivo terá validade de 2 (dois)
anos.
Quando da entrega do estudo ambiental, o empreendedor deverá realizar o
requerimento da Licença Prévia - LP, utilizando os Serviços online - Serviços 30 de 149

Licenciamento Ambiental Federal. O requerimento de LP deverá ser publicado
pelo empreendedor, conforme Resolução CONAMA nº 006/86, e cópia da
publicação enviada ao IBAMA/DILIC pelos Serviços online - Serviços Licenciamento Ambiental Federal.
Ao receber o estudo ambiental o IBAMA irá realizar o check-list em até 30 (trinta)
dias. Estando o IBAMA de acordo com o estudo é solicitado que este seja
distribuído aos municípios afetados, ICMBio, FUNAI, IPHAN, FCP, ANTT, entre
outros órgãos, quando couber. Em seguida será publicado no Diário Oficial da
União (DOU), pelo IBAMA, o aceite do estudo ambiental e abertura para o prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias para a solicitação de audiência pública, quando
for o caso.
Conforme a Resolução CONAMA nº 008/1987, a audiência pública é uma das
etapas do processo e a definição da necessidade de audiência é feita a critério
do órgão ambiental, ou por solicitação de entidade civil, ou do Ministério Público,
ou por abaixo-assinado de pelo menos 50 (cinquenta) cidadãos.
No caso de haver solicitação na forma regimental e o órgão ambiental negar a
realização da(s) audiência(s) pública(s), a licença prévia concedida será
considerada nula.
Após o aceite do estudo ambiental, as análises dos estudos deverão ocorrer no
prazo de 180 (cento e oitenta dias). Nesse período poderão ocorrer solicitações
de complementação, paralisando nesse período a contagem do prazo de análise
do órgão ambiental. O empreendedor deverá apresentar as complementações
no prazo máximo de 120 (centro e vinte) dias.
A solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente poderá ocorrer uma única vez, em decorrência da análise dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber,
podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e
complementações não tenham sido satisfatórios. Caso as complementações
ainda se mantenham insatisfatórios, o empreendedor poderá ter o seu processo
arquivado.
Destaca-se que no procedimento de licenciamento ambiental deverá constar,
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o
tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação
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aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para
supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos
competentes.
Ao finalizar a análise, o órgão ambiental emitirá parecer técnico conclusivo e,
quando couber, parecer jurídico, deferindo ou indeferindo o pedido de Licença
Prévia (LP). Ressalta-se que a finalização da análise do IBAMA poderá depender
da manifestação dos órgãos envolvidos, quando for o caso.
Ao expedir a Licença Prévia, o órgão ambiental atesta a viabilidade ambiental
do empreendimento e estabelece condicionantes que deverão ser executadas.
Concluída a fase, o empreendedor efetua o pagamento do valor cobrado pela
licença, recebe-a e publica anúncio de sua concessão no diário oficial da esfera
de governo que concedeu a licença e em periódico de grande circulação na
região onde se instalará o empreendimento.
A concessão da Licença Prévia não autoriza a realização de obras de
implantação do empreendimento.
O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a licença, quando
ocorrer:


Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;



Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram
a expedição da licença;



Graves riscos ambientais e de saúde.

A renovação dessa licença deverá ser requerida no prazo mínimo de 120 (cento
e vinte) dias antes de expirada a sua vigência. A licença permanece válida até
a manifestação final do órgão ambiental.
A Licença Prévia não substitui alvarás, autorizações, licenças, outorgas e outros
atos autorizativos exigidos por legislação específica, tampouco exime o
empreendedor do cumprimento de outras normas em vigor.
Recomenda-se que o projeto executivo seja elaborado quando a licença prévia
já estiver emitida, uma vez que estará atestada a viabilidade ambiental no que
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concerne à localização e à concepção do empreendimento, bem como já estarão
definidas as condicionantes que poderão interferir no projeto.
4.3. Licenciamento de Instalação
A solicitação da licença de instalação deverá ser dirigida ao mesmo órgão
ambiental que emitiu a licença prévia. Quando da solicitação da licença de
instalação, o empreendedor deve:


Comprovar o cumprimento das condicionantes estabelecidas na licença
prévia;



Apresentar os planos, programas e projetos ambientais detalhados e
respectivos cronogramas de implementação;



Apresentar o detalhamento do projeto de engenharia; e



E demais estudos necessários para a execução da obra, tais como o
inventário florestal.

A depender dos procedimentos adotados pelo órgão ambiental competente,
nessa fase a proposta de aplicação dos recursos da compensação ambiental é
aprovada e transformada em termo de compromisso a ser celebrado entre o
empreendedor e órgão competente.
Quando da entrega dos estudos e documentos necessários nessa fase, o
empreendedor deverá realizar o requerimento de LI utilizando os Serviços online
- Serviços - Licenciamento Ambiental Federal. O requerimento de LI deverá ser
publicado pelo empreendedor conforme Resolução CONAMA nº 006/86, e cópia
da publicação enviada ao IBAMA/DILIC pelos Serviços online - Serviços Licenciamento Ambiental Federal.
Os estudos, planos, programas e projetos ambientais e projeto de engenharia
são objeto de análise técnica no órgão ambiental, com manifestação, se for o
caso, de órgãos ambientais de outras esferas de governo.
O órgão ambiental deverá analisar a documentação apresentada pelo
empreendedor, no prazo de 75 (setenta e cinco) dias. Nesse período poderão
ocorrer solicitações de complementação, paralisando nesse período a contagem
do prazo de análise do órgão ambiental. O empreendedor deverá apresentar as
complementações no prazo máximo de 120 (centro e vinte) dias.
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A solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente poderá ocorrer uma única vez, em decorrência da análise dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber,
podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e
complementações não tenham sido satisfatórios. Caso as complementações
ainda se mantenham insatisfatórias, o empreendedor poderá ter o seu processo
arquivado.
Após essa análise, será elaborado parecer técnico deferindo ou indeferindo o
pedido de da licença de instalação. Ressalta-se que a finalização da análise do
IBAMA poderá depender da manifestação dos órgãos envolvidos, quando for o
caso.
Concluída a fase, o empreendedor efetua o pagamento do valor cobrado pela
licença, a recebe e publica anúncio de seu recebimento no diário oficial da esfera
de governo que concedeu a licença, bem como e em periódico de grande
circulação na região onde se instalará o empreendimento.
A LI autoriza o início das obras de acordo com o projeto de engenharia
apresentado ao órgão ambiental e estabelece condicionantes gerais e
específicas a serem cumpridas durante a fase de instalação do empreendimento
com o objetivo de prevenir, mitigar ou remediar impactos sociais e ambientais
que possam ocorrer durante a fase de execução da obra.
Ressalta-se que essa licença determina que qualquer alteração do projeto, que
possa implicar em impactos socioambientais diferentes daqueles previstos nos
estudos e programas ambientais, deverá ser precedida de anuência do órgão
ambiental competente.
O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a licença, quando
ocorrer:


Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;



Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram
a expedição da licença;



Graves riscos ambientais e de saúde.
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No que se refere à renovação da LI, esta deve ser requerida com antecedência
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de validade da licença
anterior. A licença permanece válida até a manifestação final do órgão
ambiental.
4.4. Licenciamento de Operação
Ao requerer a licença de operação, o empreendedor deve comprovar, junto ao
mesmo órgão ambiental que concedeu as licenças prévia e de instalação:


A implantação de todos os programas ambientais que deveriam ser
executados durante a vigência da licença de instalação;



A execução do cronograma físico financeiro do projeto de compensação
ambiental;



O cumprimento das condicionantes estabelecidas quando da concessão
da licença de instalação.

Quando da entrega dos estudos e documentos necessários nessa fase, o
empreendedor deverá realizar o requerimento de LO utilizando os Serviços
online - Serviços - Licenciamento Ambiental Federal. O requerimento de LO
deverá ser publicado pelo empreendedor conforme Resolução CONAMA nº
006/86, e cópia da publicação enviada ao IBAMA/DILIC pelos Serviços online Serviços - Licenciamento Ambiental Federal.
Para decidir a respeito da concessão da licença de operação, o órgão ambiental
considera

o

exame

técnico

e

realiza

vistoria

técnica

no

local

do

empreendimento, se considerar necessário.
Com base em pareceres de outros órgãos ambientais porventura consultados,
o órgão elabora parecer técnico sobre a possibilidade da concessão da licença
de operação. Caso favorável, o interessado deve efetuar o pagamento da licença
e providenciar a publicação de comunicado a respeito do fato, no diário oficial
da esfera de governo que licenciou e em jornal de grande circulação na região
onde o empreendimento entrará em operação.
Concedida a licença de operação, fica o empreendedor obrigado a implementar
as medidas de controle ambiental e as demais condicionantes estabelecidas,
sob pena de ter a LO suspensa ou cancelada pelo órgão licenciador.
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Normalmente

as

condicionantes

são

relacionadas

a

programas

de

monitoramento e acompanhamento ambiental do empreendimento, que
objetivam prevenir e mitigar riscos à saúde e ao meio ambiente.
O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a licença, quando
ocorrer:


Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;



Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram
a expedição da licença;



Graves riscos ambientais e de saúde.

No que se refere à renovação da LO, esta deve ser requerida com antecedência
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de validade da licença
anterior. A licença permanece válida até a manifestação final do órgão
ambiental.
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5. LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL ESPECÍFICO
De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997, o órgão ambiental
competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças
ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da
atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de
licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.
Nesse sentido, foi emitida a Portaria MMA nº 289/2013, a qual estabeleceu
procedimentos específicos de licenciamento ambiental a serem utilizados pelo
IBAMA,

aplicáveis

aos

empreendimentos

rodoviários

ambientalmente

regularizados ou em processo de regularização.
De forma geral os procedimentos administrativos para a obtenção do
licenciamento ambiental específico são semelhantes ao processo ordinário.
Observa-se diferenças nos tipos de estudos ambientais solicitados e nas fases
de licenciamento, pois em muitos casos a fase são suprimidas ou agregadas.
Abaixo

serão

apresentados

os

aspectos

relevantes

dos

tipos

de

empreendimentos e do processo de licenciamento ambiental específico, com
base na Portaria MMA nº 289/2013.
Ademais, o Anexo I apresenta a consolidação dos prazos regulamentos
referentes ao processo de licenciamento ambiental federal.
5.1. Enquadramento no Art. 19 da Portaria MMA Nº 289/2013
5.1.1. Manutenção (Inciso I, Art. 19)
De acordo com a Portaria MMA nº 289/2013, as atividades de manutenção,
contemplam as ações de conservação, recuperação e restauração realizadas
nos limites da sua faixa de domínio, conforme definição da Portaria.
Manutenção de rodovias pavimentadas: processo sistemático e
contínuo de correção, devido a condicionamentos cronológicos
ou decorrentes de eventos supervenientes a que deve ser
submetida uma rodovia pavimentada, no sentido de oferecer
permanentemente ao usuário, tráfego econômico, confortável e
seguro, por meio das ações de conservação, recuperação e
restauração realizadas nos limites da sua faixa de domínio.
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Essas atividades incluem diversos serviços definidos na Portaria, conforme
abaixo:
Art. 2º Para os fins previstos nesta Portaria, considera-se:
(...)
§ 1º No conceito de conservação de que trata o inciso V do caput,
estão incluídos os serviços de:
I - limpeza, capina e roçada da faixa de domínio;
II - remoção de barreiras de corte;
III - recomposição de aterros;
IV - estabilização de taludes de cortes e aterros;
V - limpeza, reparos, recuperação e substituição de estruturas e
muros de contenção;
VI - tapa-buracos;
VII - remendos superficiais e profundos;
VIII - reparos, recomposição e substituição de camadas
granulares do pavimento, do revestimento betuminoso ou das
placas de concreto da pista e dos acostamentos;
IX - reparos, substituição e implantação de dispositivos de
sinalização horizontal e vertical;
X - reparos, substituição e implantação de dispositivos de
segurança;
XI - limpeza, reparos, substituição e implantação de dispositivos
de drenagem, tais como bueiros, sarjetas, canaletas, meio fio,
descidas d'água, entradas d'água, boca de lobo, bocas e caixas
de bueiros, dissipadores de energia, caixas de passagem, poços
de visita, drenos; e
XII - limpeza, reparos e recuperação de obras de arte especiais,
tais como pontes, viadutos, passarelas, túneis e cortinas de
concreto.
§ 2º No conceito de restauração, previsto no inciso VII do caput,
estão incluídos os serviços de:
I - estabilização de taludes de cortes e aterros;
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II - recomposição de aterros;
III - tapa-buracos;
IV - remendos superficiais e profundos;
V - reparos, recomposição e substituição de camadas granulares
do pavimento, do revestimento betuminoso ou das placas de
concreto da pista e dos acostamentos;
VI - reparos, substituição e implantação de dispositivos de
sinalização horizontal e vertical;
VII - recuperação, substituição e implantação de dispositivos de
segurança;
VIII - recuperação, substituição e implantação de dispositivos de
drenagem, tais como bueiros, sarjetas, canaletas, meio-fio,
descidas d'água, entradas d'água, bocas de lobo, bocas e caixas
de bueiros, dissipadores de energia, caixas de passagem, poços
de visita e drenos;
IX - recuperação de obras de arte especiais, tais como pontes,
viadutos, passarelas, túneis e cortinas de concreto; e
X - recuperação ou substituição de estruturas e muros de
contenção.

De acordo com o inciso I, Art. 19, os serviços acima destacados podem ser
autorizados, sem emissão de Licença de Instalação, desde que as exigências
presentes no §1º sejam comprovadas pelo empreendedor. As operações de
empréstimo e bota-fora dos referidos serviços ficam autorizadas desde que
atendidas as exigências presentes no inciso V.
Art. 19 - Ficam autorizadas, para as rodovias federais
pavimentadas, duplicadas ou não, regularizadas ou aquelas em
processo de regularização, a partir da assinatura do Termo de
Compromisso e dentro de seu período de vigência, as seguintes
intervenções:
I - as atividades de manutenção, contemplando conservação,
recuperação e restauração;
(...)
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V - exceto para as rodovias localizadas na Amazônia Legal, as
operações de empréstimo e bota-fora necessárias à realização
das atividades descritas no inciso I deste artigo, desde que
inseridas

no Projeto

de

Engenharia

e

no Programa

de

Recuperação de Áreas Degradadas, e realizadas fora de áreas de
preservação permanente - APP, sem prejuízo do respeito aos
casos específicos de proteção ambiental previstos na legislação;
(...)
§ 1º As atividades de manutenção previstas no inciso I deste
artigo devem ser previamente comunicadas ao IBAMA, para
manifestação,

com

antecedência

mínima

de

15

dias,

apresentando-se as seguintes informações: caracterização da
atividade, incluindo-se as jazidas de empréstimo, localização e
medidas de controle e monitoramento ambiental a serem
adotadas. As comunicações periódicas poderão ser substituídas
pela apresentação de um plano de manutenção que inclua as
atividades programadas para o período de 365 dias.

Conforme exposto no §1º as informações que devem ser apresentadas ao
IBAMA, para manifestação, devem ser realizadas com antecedência mínima de
15 (quinze) dias.
5.1.2. Melhoramento (Inciso II, Art. 19)
De acordo com a Portaria MMA nº 289/2013, as atividades de melhoramento
possuem a seguinte definição:
Melhoramento

em

rodovias

pavimentadas:

conjunto

de

operações que modificam as características técnicas existentes
ou acrescentam características novas à rodovia já pavimentada,
nos limites de sua faixa de domínio, visando à adequação de sua
capacidade a atuais demandas operacionais e assegurando sua
utilização e fluidez de tráfego em um nível superior por meio de
intervenção na sua geometria, sistema de sinalização e
segurança e adequação ou incorporação de elementos nos
demais componentes da rodovia.

Os serviços contemplados nas atividades de melhoramento são descritos
abaixo, conforme o Artigo 2º da Portaria.
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§ 3º No conceito de melhoramento de que trata o inciso VIII do
caput, estão incluídos os serviços de:
I - alargamento da plataforma da rodovia para implantação de
acostamento e de 3 a faixa em aclives;
II - estabilização de taludes de cortes e aterros;
III - recomposição de aterros;
IV - implantação de vias marginais em travessias urbanas;
V - substituição ou implantação de camadas granulares do
pavimento, do revestimento betuminoso ou placas de concreto,
da pista e acostamentos;
VI - implantação ou substituição de dispositivos de sinalização
horizontal e vertical;
VII - implantação ou substituição de dispositivos de segurança;
VIII - implantação ou substituição de dispositivos de drenagem,
tais como bueiros, sarjetas, canaletas, meio-fio, descidas d'água,
entradas d'água, bocas de lobo, bocas e caixas de bueiros,
dissipadores de energia, caixas de passagem, poços de visita e
drenos;
IX - implantação, substituição ou alargamento de obras de arte
especiais, tais como pontes, viadutos, passarelas, túneis e
cortinas de concreto;
X - implantação ou substituição de estruturas e muros de
contenção; e
XI - implantação de edificações necessárias à operação da via,
tais como bases operacionais, praças de pedágio e balanças
rodoviárias.

O Artigo 19 autoriza as atividades de melhoramento de rodovias, sem emissão
de Licença de Instalação, desde que as exigências do § 2º sejam comprovadas
pelo empreendedor. As operações de bota fora e empréstimo também ficam
autorizadas desde que atendidas as exigências do Inciso VI.
Art. 19 - Ficam autorizadas, para as rodovias federais
pavimentadas, duplicadas ou não, regularizadas ou aquelas em
processo de regularização, a partir da assinatura do Termo de
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Compromisso e dentro de seu período de vigência, as seguintes
intervenções:
(...)
II - as atividades de melhoramento, desde que tenham extensão
de até 5 km e não se enquadrem na exigência de que trata o art.
10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;
(...)
VI - exceto para as rodovias localizadas na Amazônia Legal, as
operações de empréstimo e bota-fora necessárias à realização
das atividades descritas nos incisos II e III deste artigo, desde que
inseridas nas áreas da faixa de domínio da rodovia e realizadas
fora de áreas de preservação permanente - APP, sem prejuízo do
respeito aos casos específicos de proteção ambiental previstos
na legislação
(...)
§ 2º As atividades de melhoramento previstas no inciso II deste
artigo devem ser previamente comunicadas ao IBAMA, para
manifestação,

com

antecedência

mínima

de

30

dias,

apresentando-se as seguintes informações: caracterização da
atividade, localização, necessidade ou não de supressão de
vegetação, medidas de controle e monitoramento ambiental a
serem adotadas e cronograma de obras.

Conforme exposto no §2º as atividades de melhoramento deverão ser
comunicadas ao IBAMA no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
5.1.3. Ampliação da Capacidade (Inciso III, Art. 19)
As atividades de Ampliação da capacidade de rodovias são definidas na Portaria
da seguinte forma:
Ampliação da capacidade de rodovias pavimentadas: conjunto de
operações que resultam no aumento da capacidade do fluxo de
tráfego da rodovia pavimentada existente e no aumento na
segurança de tráfego de veículos e pedestres, compreendendo a
duplicação

rodoviária

integral

ou

parcial,

construção

de

multifaixas e implantação ou substituição de obras de arte
especiais para duplicação.
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As atividades de ampliação da capacidade são autorizadas a serem iniciadas
sem a emissão de LI, conforme ditames do Inciso III do Artigo 19.
Art. 19 - Ficam autorizadas, para as rodovias federais
pavimentadas, duplicadas ou não, regularizadas ou aquelas em
processo de regularização, a partir da assinatura do Termo de
Compromisso e dentro de seu período de vigência, as seguintes
intervenções:
(...)
III - a ampliação da capacidade, incluindo a duplicação parcial,
exceto para rodovias localizadas na Amazônia Legal, e desde que
inserida na faixa de domínio existente, tenha extensão de até 25
km e que não implique em supressão de vegetação nativa
arbórea, intervenção em área de preservação permanente - APP,
relocação de população, intervenção direta em áreas legalmente
protegidas e não se enquadre na exigência de que trata o art.10
da Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981;
(...)
§ 3º A ampliação de capacidade, incluindo a duplicação parcial de
rodovias, prevista no inciso III deste artigo deve ser submetida à
apreciação prévia do IBAMA, com antecedência mínima de 30
dias, com a apresentação de Relatório Técnico constante do
anexo IV desta portaria.

Conforme definido no §3º, para o enquadramento das obras de ampliação da
capacidade no Artigo 19, o empreendedor deve comprovar as exigências
supracitadas e encaminhar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ao
IBAMA, para apreciação.
Nessa situação o empreendedor deverá elaborar um Relatório Técnico
apresentando as informações solicitadas no anexo IV da Portaria, conforme
apresentado a seguir.
Anexo IV - Relatório Técnico constante do inciso III do artigo 15,
referente à ampliação de capacidade, incluindo-se duplicação
parcial de rodovias.
O presente relatório deverá conter:
1. Imagem aérea ou ortofotocarta, em escala adequada, com:
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- localização das intervenções;
- projeção de informações relacionadas à faixa de domínio;
- representações de obras a serem realizadas;
- delimitação de Áreas de Preservação Permanente existentes.
2. Medidas de controle e monitoramento ambiental
3. Anotação de Responsabilidade Técnica da equipe responsável.

5.1.4. Considerações Gerais sobre Enquadramento no Art. 19
Apesar do enquadramento no procedimento específico, o empreender deverá
observar todos os normativos municipais, estaduais e federais, incluindo a
necessidade de obtenção de outras autorizações, considerando, tais como:
Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), Autorização para Captura, Coleta
e Transporte de Material Biológico (Abio), Outorgas de Uso de Recursos Hídricos,
alvarás, entre outras.
No âmbito da Portaria MMA nº 289/2013, o inciso IV do Art. 19 autoriza a
supressão de vegetação sem a necessidade de emissão de uma autorização
específica, relacionadas exclusivamente às atividades de manutenção e
melhoramento, desde que objetive a segurança e a trafegabilidade da rodovia.
Art. 19 - Ficam autorizadas, para as rodovias

federais

pavimentadas, duplicadas ou não, regularizadas ou aquelas em
processo de regularização, a partir da assinatura do Termo de
Compromisso e dentro de seu período de vigência, as seguintes
intervenções:
(...)
IV - as supressões de vegetação, relacionadas exclusivamente às
atividades dos incisos I e II, e desde que objetivem a segurança
e a trafegabilidade da rodovia, excluídas as supressões de
vegetação com rendimentos lenhosos e de áreas consideradas
de preservação permanente - APP, respeitando-se os casos
específicos de proteção ambiental previstos na legislação;

Para a supressão de vegetação de rendimento lenhoso e de APP, a Portaria
possibilita a emissão de ASV específica a ser emitida pelo IBAMA, conforme o
§4º do Art. 19.
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§ 4º Os casos que impliquem em supressão de vegetação de
rendimento lenhoso e de áreas de preservação permanente- APP
dependerão

de

Autorização

de

Supressão

de

Vegetação

específica, a ser emitida pelo IBAMA.

Cabe ressaltar que a maioria das concessionárias das rodovias federais possuem
uma Autorização para Supressão de Vegetação – ASV, vinculada à Licença de
Operação – LO, que autoriza a supressão de vegetação de rendimento lenhoso,
e intervenção em área de preservação permanente (APP) para as atividades de
conservação,

restauração

e

melhoramento.

Desde

que

atendidas

as

condicionantes da referida ASV, não será necessária a solicitação de nova
autorização.
5.2. Emissão de Licença de Instalação (LI) Direta - Portaria MMA Nº 289/2013
5.2.1. Implantação e Pavimentação (Art. 3º)
De acordo com as informações presentes no Artigo 3º, o licenciamento
ambiental das obras de implantação e pavimentação que se encontrem fora da
Amazônia Legal, e com extensão inferior a 100 (cem) quilômetros poderá ser
específico desde que não implique em:
I - remoção de população que implique na inviabilização da
comunidade e/ou sua completa remoção;
II - afetação de unidades de conservação de proteção integral e
suas respectivas Zonas de Amortecimento-ZA;
III - intervenção em Terras Indígenas, respeitando-se os limites
de influência estabelecidos na legislação vigente;
IV - intervenção em Território Quilombola, respeitando-se os
limites de influência estabelecidos na legislação vigente;
V- intervenção direta em bens culturais acautelados;
VI - intervenção física em cavidades naturais subterrâneas,
respeitando-se os limites estabelecidos na legislação vigente;
VII - supressão de vegetação primária, bem como de vegetação
secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata
Atlântica;
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VIII - supressão de fragmentos de vegetação nativa, incluindo-se
os localizados em área de preservação permanente, acima de
40% da área total.

Ao apresentar as informações supracitadas, o IBAMA, num prazo de até 20
(vinte) dias ratificará ou não o procedimento específico com emissão direta de
LI. Após a confirmação, o empreendedor deverá elaborar e apresentar um
Estudo Ambiental – EA e Projeto Básico ambiental – PBA.
Para empreendimentos próximos à UCs o empreendedor deve-se atentar à Lei
nº 9985/2000 que define os tipos de UCs e a Portaria nº 55/2014 e Resolução
CONAMA nº 428/2010 que regulamentam a atuação do IBAMA e ICMBio nos
processos de licenciamento ambiental que envolvam UCs.
Ressalta-se que, nos casos de empreendimentos que interceptem UCs de
Proteção Integral, assim como suas Zonas de Amortecimento, não é possível o
referido enquadramento.
Não obstante, o empreendedor deverá observar todos os normativos
municipais, estaduais e federais, incluindo a necessidade de obtenção de outras
autorizações, tais como: Autorização de Supressão de Vegetação (ASV),
Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio),
Outorgas de Uso de Recursos Hídricos, alvarás, entre outras.
5.2.2. Duplicação e Ampliação da Capacidade (Art. 4º)
Os procedimentos para o licenciamento ambiental de duplicação ou ampliação
da capacidade de rodovias federais existentes poderão ser específicos, com
emissão direta de LI quando a atividade estiver localizada integralmente na
faixa de domínio, exceto para aquelas localizadas na Amazônia Legal.
Nos casos em que as atividades extrapolem a faixa de domínio existente, o
procedimento de licenciamento ambiental poderá ser específico, desde que não
compreenda:
I - afetação de unidades de conservação de proteção integral e
suas respectivas Zonas de Amortecimento - ZA;
II - intervenção em Terras Indígenas, respeitando-se os limites de
influência estabelecidos na legislação vigente;
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III - intervenção em Território Quilombola, respeitando-se os
limites de influência estabelecidos na legislação vigente;
IV- intervenção direta em bens culturais acautelados;
V - supressão de vegetação primária, bem como de vegetação
secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata
Atlântica; e
VI - supressão de fragmentos de vegetação nativa, incluindo-se
os localizados em área de preservação permanente - APP,
correspondendo à área superior a 40% para aquelas localizadas
fora da Amazônia Legal.

As informações solicitadas nos incisos do Artigo 4º deverão ser apresentadas ao
IBAMA, para ratificação e definição do estudo ambiental a ser elaborado. O
IBAMA pode decidir pela elaboração de um Relatório Ambiental Simplificado –
RAS

ou

um

Estudo

Ambiental

–

EA,

que

deverá

ser

apresentado

concomitantemente ao PBA.
§ 2º Ao requerer licenciamento ambiental específico ao IBAMA, o
empreendedor deverá apresentar declaração contendo as
informações que comprovem a não implicação em quaisquer dos
critérios descritos nos incisos I a VI do § 1º deste artigo.
(...)
§ 4º Nas atividades de duplicação de rodovias federais existentes
onde não são atendidos os critérios estabelecidos neste artigo, o
procedimento de licenciamento ambiental será ordinário, com
base em estudo ambiental a ser definido pelo IBAMA.
§ 5º O procedimento específico para atividades de duplicação ou
ampliação de capacidade de rodovias federais existentes poderá
ser objeto de elaboração de Relatório Ambiental Simplificadoras
ou Estudo Ambiental – EA, a critério do IBAMA, apresentado
concomitantemente ao Projeto Básico Ambiental-PBA nos casos
de emissão direta da LI.

O empreendedor deverá levantar informações sobre os limites das UCs que
podem ser interferidas pelo empreendimento, uma vez que não existe a
possibilidade de emissão da LI direta caso a obra impacte UCs de Proteção
Integral ou suas Zonas de Amortecimento. Dessa forma, o empreendedor deve-
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se atentar à Lei nº 9985/2000 que define os tipos de UCs, Portaria nº 55/2014 e
Resolução CONAMA nº 428/2010 que regulamentam a atuação do IBAMA e
ICMBio nos processos de licenciamento ambiental que envolvam UCs.
Não obstante, o empreender deverá observar todos os normativos municipais,
estaduais e federais, incluindo a necessidade de obtenção de outras
autorizações, considerando, tais como: Autorização de Supressão de Vegetação
(ASV), Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
(Abio), Outorgas de Uso de Recursos Hídricos, alvarás, entre outras.
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6. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
O Governo Federal instituiu o Programa de Rodovias Federais Ambientalmente
Sustentáveis – PROFAS, em 2011, por meio da Portaria Interministerial MMA/MT
nº 423/2011, posteriormente substituída pela Portaria Interministerial MMA/MT
nº 288/2013.
O PROFAS teve o objetivo de promover a elaboração e execução dos projetos e
atividades necessárias para a regularização ambiental das rodovias federais
pavimentadas que não possuam licença ambiental.
O Programa se aplica às rodovias federais administradas pelo DNIT e pelas
Concessionárias de rodovias federais, reguladas e fiscalizadas pela ANTT. Ao
DNIT e à ANTT compete a promoção do planejamento, execução e articulação
institucional do PROFAS.
O processo de regularização ambiental das rodovias federais concedidas
consiste nas fases descritas na Figura 2 abaixo.

Figura 2: Fases do processo de regularização ambiental

A Portaria supracitada determinou que no prazo máximo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, as administradoras das rodovias federais deveriam firmar
Termo de Compromisso com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, com o fim de apresentar, os Relatórios
de Controle Ambiental - RCA, que subsidiariam a regularização ambiental, por
meio da emissão das respectivas Licenças de Operação- LO.
De acordo com a Portaria, o RCA deveria ser constituído da seguinte maneira:


Diagnóstico
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O diagnóstico socioambiental deve caracterizar a área diretamente afetada do
empreendimento, descrevendo, de forma sucinta, as características físicas,
bióticas e socioeconômicas da região. Nesse sentido, o empreendedor deverá
identificar, dentre outros, as cavidades naturais, as unidades de conservação no
âmbito federal, estadual e municipal, localizadas num raio de 10 km das
rodovias, os municípios diretamente afetados, comunidades indígenas e
quilombolas, pontos de interesse para o patrimônio arqueológico, histórico e
cultural.
No RCA também deve ser identificada as ações impactantes e analisados os
impactos socioambientais nos meios físico, biótico e socioeconômico, relativos
à operação do empreendimento.


Levantamento de passivo ambiental rodoviário

O levantamento dos passivos ambientais, contidos na faixa de domínio da
rodovia, deve apresentar informações de identificação do passivo e o respectivo
programa de recuperação. Entende-se como passivo ambiental: possíveis áreas
contaminadas, jazidas ou áreas de mineração, empréstimos, bota-foras ou
outras áreas de apoio abandonadas ou não-recuperadas; processos erosivos em
desenvolvimento; interferências sobre drenagem fluvial; Áreas de Preservação
Permanente suprimidas, ocupações irregulares existentes na faixa de domínio
e pontos críticos para a segurança dos usuários e comunidades lindeiras.


Programas Ambientais

Apresentação do detalhamento, em caráter executivo, dos programas
ambientais citados abaixo contendo: objetivos, justificativas, público-alvo,
cronograma de implantação e inter-relação com outros programas.
I - Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;
II - Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna;
III - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
IV - Programa de Mitigação dos Passivos Ambientais;
V - Programa de Educação Ambiental;
VI - Programa de Comunicação Social; e
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VII - Programa de Gestão Ambiental, incluindo gerenciamento de risco e de
gestão de emergência.
Destaca-se que o órgão ambiental federal poderá incluir ou excluir informações
em função das especificidades do empreendimento, da região e legislação local
pertinente, desde que adequadamente justificados.
Ressalta-se que de acordo com o §5º do Art. 4º da Portaria MMA/MT nº 288/2013,
a assinatura do Termo de Compromisso suspendia as sanções administrativas
ambientais já aplicadas pelo IBAMA e impedia novas autuações, quando
relativas à ausência da respectiva licença ambiental.
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7. AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
A Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) é o instrumento que disciplina
os procedimentos de supressão de vegetação nativa e intervenção em Área de
Preservação Permanente (APP) em empreendimentos de interesse público ou
social submetidos ao licenciamento ambiental.
A Instrução Normativa (IN) IBAMA nº 06/2009 dispõe sobre a emissão da ASV e
as respectivas Autorizações de Utilização de Matéria-Prima Florestal - AUMPF
nos empreendimentos licenciados pela Diretoria de Licenciamento Ambiental do
IBAMA que envolvam supressão de vegetação.
De acordo com o Art. 2º da IN IBAMA nº 06/2009, a ASV terá o prazo de validade
de acordo com a especificidade de cada empreendimento, e deverá conter, no
mínimo, as seguintes informações:
(...)
I - Nome, CNPJ, endereço e número do Cadastro Técnico Federal
do empreendedor;
II - Número da Licença em vigor, quando couber;
III - Número do processo de licenciamento ambiental;
IV - Definição da área de supressão, discriminando, quando for o
caso, as Áreas de Preservação Permanente.

Para a emissão da ASV será necessária a elaboração de uma caracterização
qualitativa dos tipos de vegetação a serem suprimidos, com as seguintes
condições:
Art. 4º A caracterização qualitativa da vegetação deverá:
I - Ser realizada por profissional habilitado com experiência
comprovada na área, com apresentação de CTF (Cadastro
Técnico Federal), registro no Conselho de Classe e Anotação de
Responsabilidade Técnica;
II - Conter mapas e/ou imagens de satélite em escala adequada,
com a delimitação de cada área objeto de supressão, e a
localização das unidades amostrais usadas no levantamento
florístico;
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III - Apresentar a metodologia adotada, tamanho e forma das
unidades amostrais; e
IV - Conter levantamento florístico.
Parágrafo

único.

A

caracterização

da

vegetação

deverá

obrigatoriamente contemplar as áreas de vegetação natural a
serem diretamente afetadas pelas obras do empreendimento.
Art. 5º O levantamento florístico deverá considerar espécies
arbóreas,

arbustivas,

palmeiras

arborescentes

e

não

arborescentes, pteridófitas, herbáceas, epífitas e trepadeiras, e
ser realizado em todos os estratos da vegetação (herbáceo,
arbustivo e arbóreo).
Parágrafo único. O levantamento florístico deverá apresentar
informações sobre família, nomes científico e comum, hábito, tipo
de vegetação, estrato e, quando for o caso, estado fenológico e
número de tombamento.
(...)
Art. 7º Em caso de previsão de supressão de espécies constantes
de lista oficial da flora brasileira ameaçada de extinção e dos
anexos da CITES, as áreas onde tais espécies ocorrem deverão
ser, previamente à supressão, objeto de um Programa de
Salvamento de Germoplasma Vegetal.
Parágrafo único. O Programa de Salvamento de Germoplasma
Vegetal deve ser apresentado junto com a caracterização
qualitativa da vegetação contendo, pelo menos, o plano de
destinação do germoplasma coletado, as espécies selecionadas
para coleta e a metodologia com cronograma detalhado.

De acordo com o Art. 33 do Código Florestal, o empreendedor é obrigado realizar
a reposição florestal, conforme disposto abaixo:
Art. 33. (...)
§ 1º São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou
jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de
supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização
para supressão de vegetação nativa.
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(...)
§ 4º A reposição florestal será efetivada no Estado de origem da
matéria-prima

utilizada,

mediante

o

plantio

de

espécies

preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão
competente do SISNAMA.

Cabe ressaltar que a ASV, normalmente, determina em suas condicionantes que
o empreendedor deverá apresentar o projeto de plantio compensatório
contendo as áreas selecionadas para a execução dos plantios, bem como a
listagem quantitativa das espécies a serem utilizadas. Ademais, determina que
o empreendedor deverá monitorar o plantio compensatório por um período
mínimo de 3 (três) anos, realizando periodicamente o replantio de mudas
mortas.
Ainda de acordo com a IN IBAMA nº 06/2009, para o aproveitamento da matéria
prima florestal obtida por meio da supressão de vegetação autorizada pela ASV,
o empreendedor deverá solicitar ao IBAMA a Autorizações de Utilização de
Matéria-Prima Florestal – AUMPF, considerando as disposições a seguir.
Art. 8º Para o aproveitamento da matéria-prima florestal o
empreendedor detentor da ASV deverá solicitar a AUMPF junto à
Superintendência do Ibama, mediante a apresentação da
seguinte documentação:
I - Requerimento conforme Anexo I;
II - Romaneio da referida matéria-prima, conforme Anexo II;
III - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA do
Engenheiro Responsável pelas informações;
IV - Informações sobre o local em que se encontra a matériaprima florestal: nome, endereço (se for o caso) e Coordenadas
Geográficas da sua localização.
§ 1º Não poderá ser emitida AUMPF para utilização de matériaprima florestal proveniente de locais de estocagem localizados
em Municípios diferentes.
§ 2º A AUMPF terá validade de até 1 (um) ano e não poderá ser
emitida após o vencimento da ASV.
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§ 3º A matéria-prima florestal contida no romaneio deverá ser
depositada em cada um dos lotes ou propriedades até emissão
da AUMPF e respectivos documentos de transporte.
§ 4º O IBAMA realizará, a qualquer tempo, vistoria por
amostragem nos respectivos lotes ou propriedades para fins de
averiguação sobre a veracidade das informações prestadas.
§ 5º Em caso de volume por espécie superior a 7m3/ha, com
finalidade de processamento industrial, será priorizada a vistoria
dessas áreas para emissão da AUMPF.
§ 6º A AUMPF deverá ser emitida pela Superintendência do Ibama
em

nome

do

empreendedor,

que

poderá

repassar

a

responsabilidade do transporte da matéria-prima para terceiros
no Sistema - DOF.
Art. 9º O empreendedor deverá requerer a AUMPF para fins de
aproveitamento de espécimes da flora quando do resgate de flora
das espécies constantes da lista oficial de flora brasileira
ameaçada de extinção e dos anexos da CITES.
Art. 10. Nas vistorias por amostragem o Ibama deverá, dentre
outros, avaliar os seguintes aspectos técnicos:
I - Verificação da área com vegetação suprimida;
II - Verificação dos volumes por espécie e totais apresentados no
romaneio;
III - Conferência dos tocos na área de supressão; e,
IV - Verificação de eventual exploração seletiva fora da área
autorizada.
Art. 11. No caso de aproveitamento de madeira na forma de
toras, estacas, postes, dormentes o romaneio será realizado
informando o volume por espécie, conforme Anexo II.

Cabe ressaltar que a ASV, normalmente, determina em suas condicionantes que
o empreendedor deverá dar um aproveitamento econômico ao material lenhoso
resultante das atividades de supressão de vegetação, sendo que o transporte e
o armazenamento desse material deverão, quando resultantes de supressão de
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vegetação nativa, ser precedidos da obtenção do Documento de Origem
Florestal (DOF).
O Documento de Origem Florestal – DOF representa a licença obrigatória para o
controle do transporte de produto e subproduto florestal de origem nativa,
inclusive o carvão vegetal nativo.
A necessidade de se amparar o transporte de produtos florestais com um
documento formal, no Brasil, foi estabelecida por meio da Autorização para
Transporte de Produto Florestal – ATPF, instituída em 1992 pela Portaria nº
139/92 SEMAM/PR (Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República).
Em 18/08/2006 o Ministério do Meio Ambiente publicou a Portaria MMA nº
253/2006 que instituiu o Documento de Origem Florestal – DOF.
Art. 1º - Instituir, a partir de 1º de setembro de 2006, no âmbito
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis-IBAMA, o Documento de Origem Florestal-DOF em
substituição à Autorização para Transporte de Produtos Florestais
- ATPF.
§ 1º Entende-se por DOF a licença obrigatória para o transporte e
armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem
nativa, contendo as informações sobre a procedência desses
produtos, gerado pelo sistema eletrônico denominado SistemaDOF.
§ 2º O controle do DOF dar-se-á por meio do Sistema-DOF,
disponibilizado no endereço eletrônico do IBAMA, na Rede
Mundial de Computadores - Internet.
Art. 2º - Caberá ao IBAMA regulamentar os procedimentos
necessários para a implantação do DOF.

Dessa forma, para que qualquer produto e subproduto florestal de origem nativa
(assim definido e classificado segundo o estabelecido em legislação específica)
sejam transportados em vias públicas para fora da propriedade rural, ou da área
de influência de um empreendimento, ou ainda do polígono coberto por uma
ASV, e seja posteriormente armazenado, é necessário o DOF.
O IBAMA, de acordo com o Artigo 2º da Portaria MMA nº 253/2006, publicou, em
21/08/2006, a Instrução Normativa (IN) IBAMA nº 112/2006 que estabeleceu os
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critérios e a forma de funcionamento do Sistema DOF e da emissão do
Documento de Origem Florestal – DOF.
A referida IN definiu em seu capítulo I quais os produtos e subprodutos florestais
estariam sujeitos à licença de transporte, conforme exposto abaixo:
Art. 1° O Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela
Portaria/MMA/ n° 253, de 18 de agosto de 2006 constitui-se
licença

obrigatória

para

o

controle

do

transporte

e

armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem
nativa,

inclusive

o

carvão

vegetal

nativo,

contendo

as

informações sobre a procedência desses produtos e subprodutos,
gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema DOF, na
forma do Anexo I desta Instrução Normativa.
Parágrafo único O controle do DOF dar-se-á por meio do Sistema
DOF disponibilizado no endereço eletrônico do IBAMA, na Rede
Mundial de Computadores - Internet.
Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa entende-se por:
I - produto florestal: aquele que se encontra no seu estado bruto
ou in natura, na forma abaixo:
a) - madeira em toras; b) - toretes; c) - postes não imunizados; d)
- escoramentos; e) - palanques roliços; f) - dormentes nas fases
de extração/fornecimento; g) - estacas e moirões; h) - achas e
lascas; i) - pranchões desdobrados com motosserra; j) - bloco ou
filé, tora em formato poligonal, obtida a partir da retirada de
costaneiras; k) - lenha; l) - palmito; m) - xaxim; e n) - óleos
essenciais.
Parágrafo único. Considera-se, ainda, produto florestal, referido
neste artigo, as plantas ornamentais, medicinais e aromáticas,
mudas, raízes, bulbos, cipós e folhas de origem nativa ou
plantada das espécies constantes da lista oficial de flora
brasileira ameaçada de extinção e dos anexos da CITES, para
efeito de transporte com DOF.
II - subproduto florestal: aquele que passou por processo de
beneficiamento na forma relacionada:
a) - madeira serrada sob qualquer forma, laminada e faqueada;
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b) - resíduos da indústria madeireira (aparas, costaneiras,
cavacos e demais restos de beneficiamento e de industrialização
de madeira) quando destinados para fabricação de carvão;
c) - dormentes e postes na fase de saída da indústria;
d) - carvão de resíduos da indústria madeireira;
e) - carvão vegetal nativo empacotado, na fase posterior à
exploração e produção.
f) - xaxim e seus artefatos na fase de saída da indústria.

Portanto, tem-se a obrigatoriedade de DOF para o transporte e armazenamento
de qualquer produto florestal nativo, em forma de produto florestal (madeira em
toras, lenha e demais elencados no inciso I) ou em forma de subproduto florestal
(madeira serrada, carvão vegetal, e demais subprodutos elencados no inciso II).
Cabe destacar que a Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal Brasileiro), em seu
capítulo VIII – Do Controle da Origem dos Produtos Florestais - abrangeu a figura
do DOF, já criada e regulamentada pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo
IBAMA, conforme exposto nos Artigos 35 e 36 a seguir:
Art. 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros
produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que
integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado,
fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do
SISNAMA.
Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de
madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos
florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins
comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente
do SISNAMA, observado o disposto no art. 35.
§ 1º A licença prevista no caput será formalizada por meio da
emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o
beneficiamento final.

Diante da necessidade de se considerar o disposto nos artigos 35 e 36 da Lei nº
12.651/2012, o IBAMA publicou em 23/12/2014 a Instrução Normativa (IN)
IBAMA nº 21/2014.
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A IN IBAMA nº 21/2014, instituiu o Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais – SINAFLOR com a finalidade de integração do controle da
origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais,
sob coordenação, fiscalização e regulamentação do Ibama.
As atividades florestais, empreendimentos de base florestal e processos
correlatos sujeitos ao controle por parte dos órgãos do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA) serão efetuadas por meio do SINAFLOR, ou por sistemas
estaduais e federais nele integrados.
Quanto às sanções penais e administrativas, a Lei de Crimes Ambientais nº
9605/1998, que dispõe sobre as atividades lesivas ao meio ambiente é clara em
seu Artigo 46 que, constitui-se crime ambiental quem vende, expõe a venda,
tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros
produtos de origem vegetal, sem licença válida.
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais,
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem
exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela
autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá
acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe
à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha,
carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada
pela autoridade competente.
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8. AUTORIZAÇÃO PARA CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL
BIOLÓGICO
A Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio)
permite ao empreendedor manejar, capturar, coletar e transportar material
biológico animal com a finalidade de realização das atividades de levantamento/
diagnóstico, monitoramento e resgate no âmbito do processo de licenciamento
ambiental federal.
O empreendedor deverá solicitar a Abio nas hipóteses das atividades elencadas
abaixo, conforme a Instrução Normativa (IN) IBAMA nº 08/2017:
Art. 3º - O empreendedor deverá solicitar Abio nas hipóteses das
atividades elencadas abaixo, sempre que estas envolverem,
mesmo que potencialmente, captura, coleta e/ou transporte de
material biológico:
I - levantamento/diagnóstico de fauna terrestre e/ou biota
aquática;
II - monitoramento de fauna terrestre e/ou biota aquática;
III - resgate e soltura de fauna terrestre e/ou biota aquática.
§ 1º - O manejo, transporte e soltura de alevinos com finalidade
de repovoamento/peixamento estão sujeitos à aprovação do
programa ambiental, porém não necessitam de Abio, devendo
cumprir a legislação pertinente a esse tipo de atividade.
§ 2º - Para outras atividades que envolvam manejo de fauna
silvestre e não se enquadrem no disposto acima, o Ibama deverá
ser consultado.

Para a solicitação da Abio o empreendedor deverá:
Art. 5º - A solicitação de Abio deverá ser encaminhada ao Ibama
pelo empreendedor, acompanhada de:
I - Requerimento de Licença/Autorização realizado através do
Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA);
II - Plano de Trabalho ou Programa Ambiental observando a
itemização e respectivos conteúdos mínimos definidos pela
Instituição, conforme o tipo de atividade a ser executada:
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a) levantamento/diagnóstico de fauna terrestre e/ou biota
aquática;
b) monitoramento de fauna terrestre e/ou biota aquática;
c) resgate de fauna terrestre e/ou biota aquática.
III - documentos discriminados abaixo:
a) ficha de solicitação da Abio, em formato digital editável,
conforme modelo do Anexo III, disponível no sítio eletrônico do
Ibama;
b) Relação da Equipe Técnica (RET) e respectiva declaração de
regularidade (Cadastro Técnico Federal do Ibama, Conselhos de
Classe e aptidão técnica para a realização dos trabalhos), em
formato digital, conforme modelo do Anexo II disponível no sítio
eletrônico do Ibama;
c) Certificado de Regularidade válido perante o Cadastro Técnico
Federal, do empreendedor e consultorias responsáveis pelas
atividades objeto da Abio (inclusive consultor autônomo);
d) link do currículo na plataforma Lattes com demonstração de
experiência

do(s)

coordenador(es)

geral(is)

e

do(s)

coordenador(es) dos grupos taxonômicos na(s) atividade(s) a
ser(em) desenvolvida( s);
e) autorização (ões) do (s) proprietário (s), caso haja previsão de
captura, coleta, soltura e/ou transporte de material biológico
dentro dos limites de propriedades particulares - a autorização
deverá ser nominal à empresa de consultoria e fazer referência
ao empreendimento, ao tipo de atividade e ao período de
execução desta;
f) registro ativo de anilhador(es) e de seu(s) auxiliar(es), nos
casos que demandem marcação de indivíduos da avifauna;
g) carta (s) de aceite original (is) ou autenticada(s) da(s)
instituição(ões) que receberá(ão) material biológico coletado,
fazendo referência ao(s) grupo(s) taxonômico(s) que poderá(ão)
ser recebido( s), ao empreendimento, ao tipo de atividade a ser
realizada;
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h) documento assinado por profissional(is) habilitado(s) que
comprove que a base de triagem e reabilitação de animais
silvestres

possui

instalações

e

capacidade

operacional

adequadas (caso o empreendedor se responsabilize pela
instalação e operação da base) ou Declaração de Hospital
Veterinário/Instituição de mesmo teor (caso o empreendedor
estabeleça parcerias);
§ 1º - No caso de empreendimentos hidrelétricos e rodoviários/
ferroviários, o Plano de Trabalho e/ou Programa Ambiental deverá
seguir o disposto nas Instruções Normativas Ibama nº 146/2007
e 13/2013 respectivamente, e, naquilo que estas forem omissas,
as orientações contidas nesta Instrução Normativa e em demais
normativas vigentes, de forma subsidiária.
§ 2º - Deverão ser observados os procedimentos e prazos
constantes em legislação/orientação específica relacionada às
atividades a serem desenvolvidas, de forma que a emissão da
Abio indique que o empreendedor, por meios próprios ou através
da consultoria ambiental citada na Abio, está apto a iniciá-las.

Conforme citado acima, O Plano de Trabalho e/ou Programa Ambiental deverá
observar o disposto na Instrução Normativa (IN) IBAMA nº 13/2013.
Destaca-se também a necessidade de autorização de proprietários caso haja
previsão de captura, coleta, soltura e/ou transporte de material biológico dentro
dos limites de propriedades particulares.
Cabe informar que o empreendedor deverá solicitar a retificação da Abio sempre
que houver proposta de alteração das informações constantes na Autorização,
apresentando os itens a serem alterados, a documentação pertinente e as
respectivas justificativas técnicas (Art. 9º da IN nº 08/2017).
Ademais,

caso

haja

alteração

na

composição

da

equipe

técnica,

o

empreendedor deverá encaminhar nova Relação da Equipe Técnica (RET), que
será imediatamente disponibilizada no sítio eletrônico do Ibama (Art. 11 da IN
nº 08/2017).
Com relação a renovação da Abio, a IN nº 08/2017 dispõe o que segue:
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Art. 12 - Caso seja necessária a continuidade das atividades
contempladas pela Abio após seu vencimento, o empreendedor
deverá solicitar a renovação da autorização com antecedência
mínima

de

60

(sessenta)

dias,

de

forma

a

evitar

o

interrompimento das ações.
§ 1º - O prazo previsto no caput poderá ser alterado, mediante
motivação, a critério do Ibama.
§ 2º - A solicitação de renovação deverá vir acompanhada de
Relatório de Atendimento de Condicionantes, conforme modelo
constante no Anexo IV e demais documentos pertinentes.
§ 3º - A Abio, cuja renovação for requerida no prazo determinado,
ficará automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva
do Ibama.
Art. 13 - A emissão da retificação ou renovação da Abio
dependerá da prévia aprovação dos documentos apresentados.
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9. OUTORGAS DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
Para a execução das obras e serviços previstos nas fases de implantação e
operação rodoviária exige-se uma demanda de uso da água em diferentes
frentes de trabalho, tais como: compactação do solo, preparação de suporte da
camada asfáltica, construção e implantação de estruturas de drenagem e obras
de arte, umectação de vias visando a redução da emissão de poeira, entre
outros. Essas demandas podem contemplar, por exemplo, captação de água
superficial, extração de água de aquífero subterrâneo, alteração do regime,
quantidade ou qualidade da água existente em um corpo de água, as quais
estão sujeitas a obtenção de outorgas de direito de uso de recursos hídricos,
conforme preconiza a Política Nacional de Recursos Hídricos.
A Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei nº 9.433, de 08 de
janeiro de 1997. A Política tem por objetivo assegurar à atual e às futuras
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento
sustentável; a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de
origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais; e
incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas
pluviais.
Como instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, dentre outros,
foram definidos a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos.
De acordo com o Art. 11 da Lei, o regime de outorga de direitos de uso de
recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e
qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.
Assim, estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos
de recursos hídricos:
I - derivação ou captação de parcela da água existente em um
corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento
público, ou insumo de processo produtivo;
II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final
ou insumo de processo produtivo;
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III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos
líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição,
transporte ou disposição final;
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a
qualidade da água existente em um corpo de água.
§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme
definido em regulamento:
I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades
de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;
II - as derivações, captações e lançamentos considerados
insignificantes;
III - as acumulações de volumes de água consideradas
insignificantes.

A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo
Federal, quando o curso d’água for de domínio da União, ou dos Estados ou do
Distrito Federal, quando o curso d’água for de domínio do estadual ou distrital.
O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal
competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de
domínio da União.
Na Tabela 2 está listada as legislações referentes à obtenção da outorga de
recursos hídricos dos estados que possuem rodovia federais concedidas.
Destaca-se que o conjunto normativo citado abaixo não esgota a legislação
sobre o assunto. Ademais, recomenda-se que ao utilizar qualquer normativo
citado no presente documento, deverá ser certificado se não houve alteração
ou revogação.
Tabela 2: Legislações federais e estaduais referentes à obtenção da outorga de
recursos hídricos, considerando os estados que possuem rodovia federais
concedidas
UF

Órgão responsável

Normativo
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Resolução ANA nº
1175/2013; Manual de
procedimentos técnicos e
Federal

Agência Nacional de
Águas (ANA)

administrativos de
Outorga de direito de uso
de recursos hídricos da
agência
Nacional de águas de
Agosto/2013

Inema – Instituto do
Bahia

Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

Distrito Federal
Espírito Santo

Adasa

Portaria do INEMA n°8578
de 9/10/2014
Resolução n°10 de 13 de
maio de 2011

Secretaria do Meio

Lei Estadual n° 5818 de

Ambiente

29 de dezembro de 1998

Secretaria de Meio
Ambiente, Recursos
Goiás

Hídricos,

Resolução n°09, de 04 de

Infraestrutura, Cidades

maio de 2005

e Assuntos
Metropolitanos
Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Secretaria do Meio

IN n° 05 de 2017 e Lei n°

Ambiente

6945/1997.

Instituto de Meio

Lei Estadual n° 2406/2002

Ambiente do Mato

e Decreto n° 13990 de

Grosso do Sul

02/07/2014

Instituto Mineiro de
Minas Gerais

Gestão das Águas

Lei n° 21972/2016

(Igam)
Paraná
Rio de Janeiro

Instituto das Águas do

Decreto n°9957 de

Paraná

23/01/2014

Inea – Instituto

Decreto nº 41.628 de

Estadual do Ambiente

12/01/2009
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Rio Grande do Sul

Secretaria Estadual do
Meio Ambiente

Lei n° 10350 e Decreto
Estadual n° 37033 de
21/11/1996

Secretaria de Estado
Santa Catarina

do Desenvolvimento
Econômico

Lei Estadual n°9748/1994

Sustentável
São Paulo
Tocantins

Diretório de Bacias

Decreto n° 41258 de

(DAEE)

01/11/1996

Instituto Naturatins

Lei 1307/2002

10. OUTRAS AUTORIZAÇÕES
O empreender deverá observar todos os normativos municipais, estaduais e
federais para o correto planejamento da obra, evitando-se assim atrasos,
impedimentos ou multas devido à falta de autorizações específicas.
Dependendo da localização do empreendimento, poderá ser necessária, por
exemplo, a obtenção de alvarás juntos às prefeituras, autorizações específicas
para jazidas, botas-fora, explotação de recursos minerais, entre outras.
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11. ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS
A seguir serão destacados os principais normativos relativos às áreas
legalmente protegidas que influenciam no processo de licenciamento ambiental
no Brasil.
Destaca-se que o conjunto normativo citado abaixo não esgota a legislação
sobre o assunto. Ademais, recomenda-se que ao utilizar qualquer normativo
citado no presente documento, deverá ser certificado se não houve alteração
ou revogação.
11.1.

Área de Preservação Permanente (APP)

A Área de Preservação Permanente – APP é definida no Art 3º, inciso II da Lei
Federal nº 12.651/2012, que versa:
Art 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II - Área de Preservação Permanente – APP: área protegida,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas;

De acordo com o Código Florestal, são consideradas como APP:
Art. 4° (...)
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do
leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez)
metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de
10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com
largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água
com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal
será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água
naturais,

na

faixa

definida

na

licença

ambiental

do

empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio
mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°,
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em
projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°,
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, sendo esta 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;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos)
metros, qualquer que seja a vegetação;
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XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com
largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço
permanentemente brejoso e encharcado.

As APPs somente poderão ter supressão de vegetação nativa ou sofrer
intervenções nos casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto
ambiental prevista na lei.
Seção II
Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente
Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente
deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou
ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado.
§ 1° Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de
Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou
ocupante

a

qualquer

título

é

obrigado

a

promover

a

recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados
previstos nesta Lei.
§ 2° A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é
transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou
posse do imóvel rural.
(...)
Art. 8º A intervenção ou supressão de vegetação nativa em Área
de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de
utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto
ambiental previstas nesta Lei.
§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes,
dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de
utilidade pública.
§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área
de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do
caput do art. 4o poderá ser autorizada, excepcionalmente, em
locais

onde

a

função

ecológica

do

manguezal

esteja

comprometida, para execução de obras habitacionais e de
urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de
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interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por
população de baixa renda.
§ 3º É dispensada a autorização do órgão ambiental competente
para a execução, em caráter de urgência, de atividades de
segurança nacional e obras de interesse da defesa civil
destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas
urbanas.

Dessa forma, no processo licenciamento ambiental o empreendedor deverá
comprovar ao órgão ambiental de que seu empreendimento é de utilidade
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental para que seja possível a
emissão da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV).
Não obstante, o empreendedor responsável pelas obras deverá compensar a
supressão de vegetação ou intervenção em APP. Tal compromisso é formalizado
no âmbito do Programa de Reposição Florestal, recorrentemente estabelecido
por condicionante específica nas licenças e/ou autorizações ambientais.
11.2.

Unidade de Conservação (UC)

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC foi
instituído pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, sendo constituído
pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. O
inciso I do Art. 2º da lei supracitada traz a definição de UC, bem como da sua
zona de amortecimento, conforme explicitado na transcrição a seguir:
Art 2º Para os fins previstos nesta lei, entende-se por:
I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção.
(...)
XVIII - zona de amortecimento: 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 UCs estão divididas em dois grupos:
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Unidades de Proteção Integral



Unidades de Uso Sustentável

O objetivo das UCs enquadradas no primeiro grupo é a preservação da natureza,
sendo permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais dentro dessas
áreas.
Nas UCs do segundo grupo, é permitida a utilização direta de parte de seus
recursos naturais, com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável dessas áreas.
Esses grupos, por sua vez, estão divididos em categorias com regimes de uso
diferenciados entre si. A Tabela 3 mostra a divisão de categorias de UCs dentro
dos grupos de Proteção Integral e Uso Sustentável.
Tabela 3: Categorias de Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso
Sustentável.
UCs de Proteção Integral

UCs de Uso Sustentável

Estação Ecológica – EE

Área de Proteção Ambiental – APA

Reserva Biológica – ReBio

Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE

Parque Nacional – PN

Floresta Nacional – FLONA

Monumento Natural – MN

Reserva Extrativista – RESEX

Refúgio de Vida Silvestre –

Reserva de Fauna – REFAU

RVS
Reserva de Desenvolvimento Sustentável – REDS
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN

As zonas de amortecimentos (ZAs) são delimitadas para todas as categorias de
UCs, com exceção das APAs e RPPNs, conforme Art. 25 da Lei nº 9.985/2000,
que dispõem:
Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção
Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem
possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente,
corredores ecológicos.
§ 1º O órgão responsável pela administração da unidade
estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e
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o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores
ecológicos de uma unidade de conservação.
§ 2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores
ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 1º poderão
ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente.

Com relação a delimitação ZA a Resolução CONAMA nº 428/2010 traz a seguinte
determinação:
Art. 1º (...)
§2º Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação
da Resolução nº 473, de 11 de dezembro de 2015, o
licenciamento de empreendimento de significativo impacto
ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do
limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao
procedimento previsto no caput, com exceção de RPPNs, Áreas
de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio é o órgão
responsável pela execução das ações do SNUC, podendo propor, implantar,
gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União.
O ICMBio toma parte no processo de licenciamento ambiental quando o
empreendimento afetar uma ou mais UCs federais, conforme consta no Art. 3º
da Portaria MMA nº 55, de 17 de fevereiro de 2014, abaixo transcrito:
Art. 3º O licenciamento ambiental federal de atividades ou
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim
considerado pelo IBAMA, com fundamento em Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental –
EIA/RIMA, que possam afetar unidade de conservação (UC)
federal específica ou sua zona de amortecimento (ZA), só poderá
ser concedido após autorização prévia do Instituto Chico Mendes.

Nesses casos o rito de licenciamento ambiental terá trâmites adicionais no
processo, conforme determinado nos Art. 4º e 5º da Portaria MMA nº 55/2014,
que dispõem:
Art. 4º Para a elaboração do termo de referência do EIA/RIMA,
exigido pelo IBAMA para o licenciamento ambiental, deverá ser
observado o seguinte rito:
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I - o IBAMA, em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da
FCA, submeterá o termo de referência que deverá contemplar
estudos específicos sobre unidades de conservação para a
manifestação do Instituto Chico Mendes; e
II - o Instituto Chico Mendes, a partir do recebimento da minuta
do termo de referência, apresentará sua contribuição em até 15
(quinze) dias úteis.
Parágrafo único. Os estudos específicos a que se refere o inciso I
deverão ser geoespacializados e contemplar a identificação, a
caracterização e a avaliação dos impactos ambientais do
empreendimento ou atividade que se relacionam com os
objetivos e atributos principais de cada uma das unidades de
conservação

afetadas

e

sua

ZA,

incluídos

os

estudos

espeleológicos no interior das unidades, bem como das
respectivas propostas de medidas de controle e mitigadoras.
Art. 5º O IBAMA, após o aceite do EIA/RIMA, encaminhará os
estudos e a solicitação de autorização ao Instituto Chico Mendes,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 1o
art. 2º da Resolução no 428, de 2010, do CONAMA.
§ 1º O Instituto Chico Mendes se manifestará conclusivamente
quanto ao impacto da atividade ou empreendimento na UC e sua
ZA, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento
da solicitação.
§ 2º Caso o IBAMA solicite complementações ao EIA capazes de
alterar o componente avaliado pelo Instituto Chico Mendes, estas
serão remetidas para nova manifestação, no prazo de até 30
(trinta) dias contados do recebimento.

A

Portaria

MMA

nº

55/2014

determina

ainda

que,

mesmo

no

caso

empreendimentos que não tenham impacto ambiental significativo, mas que
interceptem UC federal, o ICMBio deve ser informado pelo IBAMA sobre tal
ocorrência. Nesse sentido, os Art. 9º e 10º da supracitada Portaria versam:
Art. 9º O processo de licenciamento ambiental federal de
atividades

e

empreendimentos

não

sujeitos

a

EIA/RIMA

localizados dentro de unidade de conservação federal dependerá
de autorização do Instituto Chico Mendes, devendo

ser

observados os procedimentos relativos à elaboração de termo de
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referência, análise e manifestação conclusiva, conforme disposto
no Capítulo II.
Art 10º Nos processos de licenciamento ambiental previstos no
art, 5º da Resolução nº 428, de 2010, do CONAMA, o IBAMA
cientificará o Instituto Chico Mendes do licenciamento ambiental
da atividade ou empreendimento no prazo de até 15 (quinze) dias
úteis contados da data do aceite dos estudos ambientais.

Por sua vez, o supracitado Art. 5º da Resolução CONAMA nº 428, de 17 de
dezembro de 2010, dispõe:
Art.

5º

Nos

processos

de

licenciamento

ambiental

de

empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA o órgão ambiental
licenciador deverá dar ciência ao órgão responsável pela
administração da UC, quando o empreendimento:
I – puder causar impacto direto em UC;
II – estiver localizado na sua ZA;
III – estiver localizado no limite de até 2 mil metros da UC, cuja
ZA não tenha sido estabelecia no prazo de até 5 anos a partir da
data da publicação da Resolução nº 473, de 11 de dezembro de
2015.

Destaca-se que quando o empreendimento afetar uma ou mais UCs estaduais,
distritais ou municipais, os órgãos gestores das UCs também deverão ser
consultados.
Ainda no âmbito do licenciamento ambiental, o SNUC define que o
empreendedor tem o dever de pagar a Compensação Ambiental. Esse o assunto
será detalhado no âmbito do Capítulo 12 do presente documento.
11.3.

Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade

Em 21 de maio de 2004 foi publicado o Decreto nº 5.092/2004 que define regras
para identificação de áreas prioritárias para a conservação, utilização
sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmbito das
atribuições do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O Art. 4º do Decreto
estabelece a utilidade dos espaços territoriais, conforme abaixo:
Art. 4º As áreas a serem instituídas pela portaria ministerial, a
que se refere o art. 1º deste Decreto , serão consideradas para
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fins de instituição de unidade de conservação, no âmbito do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC, pesquisa e inventário da biodiversidade, utilização,
recuperação de

áreas degradadas

e

de

espécies

sobre

explotadas ou ameaçadas de extinção e repartição de benefícios
derivados do acesso a recursos genéticos e ao reconhecimento
tradicional associado.

Cabe salientar que o Decreto nº 5.092/2004, em eu Art. 5º, versa que:
Art. 5º O disposto neste Decreto não implica restrição adicional à
legislação vigente.

Assim, em atendimento ao Decreto nº 5.092/2004, foi publicada a Portaria 126,
de 27 de maio de 2004, por meio da qual o Ministério do Meio Ambiente
estabeleceu que as áreas prioritárias são as apresentadas no mapa "Áreas
Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de
Benefícios da Biodiversidade Brasileira", publicado pelo Ministério do Meio
Ambiente em novembro de 2003 e reeditado em maio de 2004.
O Art. 1º da Portaria nº 126/2004 dispõe sobre as Áreas Prioritárias, conforme
abaixo:
Art. 1º Ficam reconhecidas como áreas prioritárias para a
conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da
biodiversidade brasileira as áreas referenciadas no § 2º desta
Portaria, doravante denominadas Áreas Prioritárias para a
Conservação e Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios
da Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a
Biodiversidade, para efeito da formulação e implementação de
políticas públicas, programas, projetos e atividades sob a
responsabilidade do Governo Federal voltados à:
I – conservação in situ da biodiversidade;
II – utilização sustentável de componentes da biodiversidade;
III – repartição de benefícios derivados do acesso a recursos
genéticos e ao conhecimento tradicional associado;
IV – pesquisa e inventários sobre a biodiversidade;
V

–

recuperação

de

áreas

degradadas

e

de

espécies

sobreexploradas ou ameaçadas de extinção; e
VI – valorização econômica da biodiversidade.
(...)
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§ 2º As descrições das áreas de que trata o caput deste artigo
estão discriminadas no "Mapa das Áreas Prioritárias para a
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios
da Biodiversidade Brasileira", publicado pelo Ministério do Meio
Ambiente em novembro de 2003 e reeditado em maio de 2004,
e serão disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, bem como nas sedes do
órgão central do IBAMA e de suas unidades descentralizadas.

Assim, tem-se que as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade não
apresentam impeditivos ao processo de licenciamento ambiental, entretanto,
poderá ser utilizada pelos órgãos licenciadores e gestores de unidades de
conservação para a definição de condicionantes ambientais específicas.
11.4.

Corredores Ecológicos

Os Corredores Ecológicos têm o objetivo de mitigar os efeitos da fragmentação
de ecossistemas causada por atividades antrópicas, proporcionando o
deslocamento de fauna, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura
vegetal. Esses Corredores são implementados com base em estudos sobre a
área de vida, deslocamento e distribuição populacional de espécies. A definição
de corredores ecológicos é reiterada e expandida pelo inciso XIX do Art. 2º da
Lei nº 9.985/2000, que dispõe:
Art 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
XIX – corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou
seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam
entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a
dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas,
bem como a manutenção de populações que demandam para sua
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das
unidades individuais.

Os Corredores Ecológicos, assim como as ZAs, estão sujeitos a definição de
restrições de uso e ocupação conforme consta no Art. 25 da Lei nº 9.985/2000,
que dispõe:
Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção
Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem
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possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente,
corredores ecológicos.
§ 1º O órgão responsável pela administração da unidade
estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e
o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores
ecológicos de uma unidade de conservação.

Assim, tem-se que a presença de Corredores Ecológicos na área de influência
de um empreendimento pode influenciar o seu licenciamento ambiental da
mesma maneira que as Zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação,
podendo ser justificativa para os órgãos licenciadores e gestores de unidades
de conservação para a definição de condicionantes ambientais específicas.
11.5.

Cavidades Naturais

O amparo formal a ambientes com cavidades naturais foi primeiramente
estabelecido em 1986, por meio da Resolução CONAMA nº 009/1986 que
instituiu uma comissão especial para tratar de assuntos relativos à preservação
do Patrimônio Espeleológico. A referida comissão elaborou o Programa Nacional
de Proteção ao Patrimônio Espeleológicos, com o objetivo de estruturar
racionalmente a exploração e/ou preservação do Patrimônio Espeleológico
Nacional.
Posteriormente, o inciso X do Art. 20 da Constituição Federal de 1988 definiu as
cavidades naturais subterrâneas como bens na União, conforme consta na
transcrição a seguir:
Art. 20. São bens da União:
(...)
X – as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos
e pré-históricos.

O conceito de cavidades naturais foi definido no Decreto nº 6.640, de 7 de
novembro de 2008, que em seu Art. 1º, Parágrafo único, dispõe:
Art. 1º As cavidades naturais subterrâneas existentes no
território nacional constituem patrimônio cultural brasileiro, e,
como tal, serão preservadas e conservadas de modo a permitir
estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como
atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico,
recreativo e educativo.
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Parágrafo único. Entende-se como cavidade natural subterrânea
todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo homem,
com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como
caverna, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a
fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos
se inserem, desde que a sua formação haja ocorrido por
processos naturais, independentemente de suas dimensões ou
do tipo de rocha encaixante. Nesta designação estão incluídos
todos os termos regionais, tais como gruta, lapa, toca, abismo,
furna e buraco.

Diante do exposto no Decreto 6.640/08, fez-se necessária a definição das áreas
de influência das Cavidades Naturais. A delimitação dessas áreas foi feita por
meio da Portaria IBAMA nº 887/1990, que em seu Art. 6 versa:
Art. 6º - A área de influência de uma cavidade natural
subterrânea será definida por estudos técnicos específicos
obedecendo às peculiaridades e características de cada caso.
Parágrafo único – A área a que se refere o presente artigo, até
que se efetive o previsto no caput, deverá ser identificada a partir
da projeção em superfície do desenvolvimento linear da cavidade
considerada, ao qual será somado um entorno adicional de
proteção de, no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) metros.

Com a finalidade de disciplinar a necessidade de licenciamento ambiental das
atividades que afetem ou possam afetar Cavidades Naturais ou suas áreas de
influência, a Resolução CONAMA nº 347/2004, em seu Artigo 4º, dispõe:
Art.

4º

a

localização,

construção,

instalação,

ampliação,

modificação e operação de empreendimentos e atividades,
considerados

efetiva

ou

potencialmente

poluidores

ou

degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de
influência dependerão de prévio licenciamento pelo órgão
ambiental competente, nos termos da legislação vigente.
(...)
§ 2º A área de influência sobre o patrimônio espeleológico será
definida pelo órgão ambiental competente que poderá, para
tanto, exigir estudos específicos, às expensas do empreendedor.
§ 3º - Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, a área
de influência das cavidades naturais subterrâneas será a
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projeção horizontal da caverna acrescida de um entorno de
duzentos e cinquenta metros, em forma de poligonal convexa.

Em complementação ao Decreto nº 99.556/90, o Decreto nº 6.640, de 7 de
novembro de 2008 determina procedimentos para a classificação do grau de
relevância das Cavidades Naturais. Nesse contexto, o Art. 2º desse Decreto
dispõe:
Art. 2º - A cavidade natural subterrânea será classificada de
acordo com seu grau de relevância em máximo, alto, médio ou
baixo,

determinado

pela

análise

de

atributos

ecológicos

biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos,
histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque
regional e local.

Entende-se como enfoque regional “a unidade espacial que engloba no mínimo

um grupo ou formação geológica e suas relações com o ambiente no qual se
insere” e como enfoque local “a unidade espacial que engloba a cavidade e sua
área de influência”, ou seja, o enfoque refere-se à escala de análise dos
atributos, portanto, o regional considera uma área mais ampla que englobe um
grupo de cavernas, ao passo que o local leva em conta a caverna isolada e sua
área de influência.
Ainda no Art 2º do mesmo decreto, do Parágrafos 4º ao 8º são definidos os
critérios para enquadramento das Cavidades Naturais em seus respectivos
graus de relevância, conforme evidenciado pelo trecho do Decreto nº
6.640/2008 transcrito a seguir:
§ 4º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de
relevância máximo aquela que possui pelo menos um dos
atributos listados abaixo:
I - gênese única ou rara;
II - morfologia única;
III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume;
IV - espeleotemas únicos;
V - isolamento geográfico;
VI - abrigo essencial para a preservação de populações
geneticamente viáveis de espécies animais em risco de extinção,
constantes de listas oficiais;
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VII

-

hábitat essencial para

preservação

de

populações

geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou
relictos;
VIII - hábitat de troglóbio raro;
IX - interações ecológicas únicas;
X - cavidade testemunho; ou
XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa.
§ 5º Para efeitos do § 4o, o atributo a que se refere seu inciso V
só será considerado no caso de cavidades com grau de relevância
alto e médio.
§ 6º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de
relevância alto aquela cuja importância de seus atributos seja
considerada, nos termos do ato normativo de que trata o art. 5º:
I - acentuada sob enfoque local e regional; ou
II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque
regional.
§ 7º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de
relevância médio aquela cuja importância de seus atributos seja
considerada, nos termos do ato normativo de que trata o art. 5º:
I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou
II - significativa sob enfoque local e regional.
§ 8º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de
relevância baixo aquela cuja importância de seus atributos seja
considerada, nos termos do ato normativo de que trata o art. 5º:
I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional;
ou
II - baixa sob enfoque local e regional.

A Tabela 4 apresenta a correlação entre os atributos e sua relevância.
Tabela 4: Correlação entre os atributos e sua relevância de acordo com o do Decreto
n° 6.640, de 7 de novembro de 2008.
Importância dos atributos
Enfoque

Regional
Acentuada

Local -

Relevância

Acentuada

alta

Local Significativa

-

- Regional

- Regional

Significativa
Relevância alta

-

Baixa
Relevância
média

Relevância

Relevância

média

baixa
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Local –
Baixa

-

-

Relevância
baixa

Para as Cavidade Naturais de grau de relevância alto, médio e baixo, o Artigo 4º
do mesmo Decreto autoriza o impacto mediante licenciamento ambiental,
porém com algumas restrições transcritas a seguir:
Art. 4º - A cavidade natural subterrânea classificada com grau de
relevância alto, médio ou baixo poderá ser objeto de impactos
negativos irreversíveis, mediante licenciamento ambiental.
§ 1º No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo
irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de
relevância alto, o empreendedor deverá adotar, como condição
para o licenciamento ambiental, medidas e ações para assegurar
a preservação, em caráter permanente, de duas cavidades
naturais subterrâneas, com o mesmo grau de relevância, de
mesma litologia e com atributos similares à que sofreu o impacto,
que serão consideradas cavidades testemunho.
§ 2º A preservação das cavidades naturais subterrâneas de que
trata o § 1º, deverá, sempre que possível, ser efetivada em área
contínua e no mesmo grupo geológico da cavidade que sofreu o
impacto.
§ 3º Não havendo, na área do empreendimento, outras cavidades
representativas que possam ser preservadas sob a forma de
cavidades testemunho, o Instituto Chico Mendes poderá definir,
de comum acordo com o empreendedor, outras formas de
compensação.
§ 4º No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo
irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de
relevância médio, o empreendedor deverá adotar medidas e
financiar ações, nos termos definidos pelo órgão ambiental
competente, que contribuam para a conservação e o uso
adequado do patrimônio espeleológico brasileiro, especialmente
das cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância
máximo e alto.
§ 5º No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo
irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de
relevância baixo, o empreendedor não estará obrigado a adotar
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medidas e ações para assegurar a preservação de outras
cavidades naturais subterrâneas.

Conforme exposto, o empreendedor poderá impactar cavernas desde que
assuma o compromisso com as respectivas medidas compensatórias, como se
apresenta resumido na Tabela 5.
Tabela 5: Medidas compensatórias a serem adotadas por grau de relevância de
Cavidades Naturais.
Relevância da
Cavidade Natural

Medidas Compensatórias

Alta

Assegurar a preservação de duas cavidades testemunho, isto
é, com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e
com atributos similares à que sofreu o impacto.

Média

Adotar medidas e financiar ações, nos termos definidos pelo
órgão ambiental competente, que contribuam para a
conservação e o uso das cavidades naturais subterrâneas
com grau de relevância máximo e alto.

Baixa

Não há necessidade

Não obstante, o Art. 5ºA do Decreto nº 6.640/2008, que foi adicionado ao
Decreto nº 99.556/90, definiu ainda que, caso ocorra impacto negativo
irreversível, a compensação ambiental de que trata o Art. 36 da Lei nº
9.985/2000 (SNUC), deverá ser prioritariamente destinada à criação e
implementação de UC em área de interesse espeleológico, sempre que possível,
na região do empreendimento, conforme consta na transcrição a seguir:
Art 5ºA – A localização, construção, instalação, ampliação,
modificação e operação de empreendimentos e atividades,
considerados

efetiva

ou

potencialmente

poluidores

ou

degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de
sua área de influência, dependerão de prévio licenciamento pelo
órgão ambiental competente.
§ 1º O órgão ambiental competente, no âmbito do processo de
licenciamento ambiental, deverá classificar o grau de relevância
da cavidade natural subterrânea, observando os critérios
estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente.
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§ 2º Os estudos para definição do grau de relevância das
cavidades naturais subterrâneas impactadas deverão ocorrer a
expensas do responsável pelo empreendimento ou atividade.
§ 3º Os empreendimentos ou atividades já instalados ou iniciados
terão prazo de noventa dias, após a publicação do ato normativo
de que trata o art. 5º, para protocolar junto ao órgão ambiental
competente solicitação de adequação aos termos deste Decreto.
§ 4º Em havendo impactos negativos irreversíveis em cavidades
naturais subterrâneas pelo empreendimento, a compensação
ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de
2000, deverá ser prioritariamente destinada à criação e
implementação de unidade de conservação em área de interesse
espeleológico,

sempre

que

possível

na

região

do

empreendimento.

Para as cavidades de relevância máxima, os conceitos dos atributos elencados
no § 4º do Art. 2º do Decreto 6.640/2008 foram definidos conforme a Tabela I
do Anexo I da Instrução Normativa (IN) MMA nº 02/2009.
O Art. 2º da referida IN define as etapas do procedimento para execução da
compensação espeleológica para aqueles empreendimentos que não possuam,
em suas áreas, outras cavidades representativas que possam ser preservadas
sob a forma de testemunho.
Art. 2º - O procedimento para execução de compensação
espeleológica obedecerá às seguintes etapas:
I – Requerimento do interessado à Diretoria de Pesquisa,
Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade DIBIO/Instituto
Chico Mendes, visando a abertura de processo para definição de
compensação espeleológica;
II – Abertura de processo e encaminhamento ao CECAV;
III – Análise técnica e avaliação do CECAV quanto à proposta de
compensação espeleológica apresentada pelo empreendedor,
inclusive com a realização, quando necessário, de vistoria nas
áreas sujeitas a impacto ambiental ou naquelas propostas para
conservação;
IV – Manifestação do Instituto Chico Mendes, conforme previsto
no art. 6º;
V – Celebração de Termo de Compromisso Ambiental – TCA entre
o Instituto Chico Mendes e o empreendedor, conforme o art. 7º;
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VI – Publicação de extrato do TCA no Diário Oficial da União;
VII – Envio de cópia do TCA firmado ao órgão licenciador; e
VIII – Assinatura de Certidão de Cumprimento Integral de
Compensação Ambiental.
Parágrafo único. A cobrança de serviços administrativos, técnicos
e outros, prestados pelo Instituto Chico Mendes seguirá o
estabelecido na Portaria MMA nº 366, de 070 de outubro de 2009
e suas futuras atualizações.

O Artigo 4º da IN MMA 02/009 define quais as ações necessárias para que o
empreendedor apresente as propostas de compensação espeleológica ao
ICMBio, conforme explicitado na transcrição a seguir:
Art. 4º - As propostas de compensação espeleológica de que trata
o art. 4º, § 3º, do Decreto nº 99.556/90, deverão contemplar ao
menos uma das seguintes ações, obedecendo à seguinte ordem
de prioridade:
I – Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural, em área
de propriedade do empreendedor, que tenha como objetivo
principal a proteção do patrimônio espeleológico;
II – Criação de unidade de conservação de proteção integral com
o objetivo principal de proteger o patrimônio espeleológico,
incluindo a elaboração dos estudos necessários, bem como a
aquisição e a doação ao Instituto Chico Mendes das propriedades
localizadas na área proposta para a unidade;
III – Regularização fundiária e demarcação de áreas de ocorrência
do patrimônio espeleológico em unidades de conservação.
§ 2º - A autoridade competente poderá, em atenção ao caso
concreto

e

de

forma

a

melhor

proteger

o

patrimônio

espeleológico, alterar a ordem de prioridade dos incisos I a III do
artigo 4º, desde que devidamente fundamentada.
I – Elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo em
unidades

de

conservação

que

protejam

o

patrimônio

espeleológico;
II – Desenvolvimento de pesquisas necessárias à conservação e
uso sustentável do patrimônio espeleológico brasileiro e dos
ecossistemas associados;
III – Aquisição de bens e serviços necessário à implantação,
gestão, monitoramento e proteção do patrimônio espeleológico.
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§ 3º - A implantação do plano de manejo de que trata o § 1º, inciso
I, inclui a aquisição de bens e serviços necessários à implantação,
gestão, monitoramento e proteção da unidade de conservação,
bem com ode sua zona de amortecimento;
§ 4º - As propostas de compensação espeleológica deverão
estabelecer comparação entre as cavernas impactadas e aquelas
a serem preservadas em caráter permanente, assim como
apresentar o ganho ambiental da proposta para proteção do
patrimônio espeleológico e biodiversidade associada.

Ainda na mesma IN o Termo de Compromisso Ambiental (TCA) supracitado é
definido conforme os ditames do Art. 7º transcrito a seguir:
Art. 7º - A execução da compensação espeleológica será
estabelecida por meio de Termo de Compromisso Ambiental
(TCA) firmado entre as partes.
(...)
§ 2º - O TCA definirá os meios, ações e cronograma para
implementação das ações previstas.
§ 3º - Constatado eventual descumprimento das obrigações
previstas no TCA por parte do empreendedor, este será notificado
pelo Instituto Chico Mendes, devendo apresentar justificativa
escrita no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da
notificação.
§ 4º - O Instituto Chico Mendes deverá aceitar ou rejeitar
motivadamente

a

justificativa

apresentada

e

notificar

o

empreendedor de sua decisão no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento da justificativa.
§ 5º - Rejeitada a justificativa, hipótese em que o empreendedor
será considerado inadimplente, o Instituto Chico Mendes
notificará o órgão licenciador no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data do recebimento pelo empreendedor da notificação da
decisão rejeitadora, para fins de suspensão ou cancelamento das
licenças ambientais descumpridas.
§ 6º - Não apresentada justificativa, hipótese em que o
empreendedor será considerado inadimplente, o Instituto Chico
Mendes notificará o órgão licenciador para fins de suspensão ou
cancelamento da licença ambiental, no prazo de 10 (dez) dias a
contar do término do prazo quinzenal previsto no parágrafo
terceiro.
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Assim, tem-se que as a presença de Cavidades Naturais na área de influência
de um empreendimento irá influenciar o seu licenciamento ambiental podendo
ser incluído a solicitação de estudos e condicionantes específicos.
11.6.

Terras Indígenas

A Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015 estabelece os
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e
entidades da administração pública federal (Fundação Nacional do Índio - Funai,
da Fundação Cultural Palmares - FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - Iphan e do Ministério da Saúde) em processos de
licenciamento ambiental de competência do IBAMA.
De acordo com a Portaria, no início do procedimento de licenciamento
ambiental, o Ibama deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor
sobre possíveis intervenções em terra indígena, em terra quilombola, em bens
culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária.
Na referida Portaria, presume-se a intervenção em Terra Indígena (TI) da
seguinte forma:
Art. 3º - No início do procedimento de licenciamento ambiental, o
Ibama deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor
sobre possíveis intervenções em terra indígena, em terra
quilombola, em bens culturais acautelados e em áreas ou regiões
de risco ou endêmicas para malária.
§ 1º - No caso de omissão ou inveracidade das informações
solicitadas no caput, o Ibama deverá informá-la às autoridades
competentes

para

a

apuração

da

responsabilidade

do

empreendedor, na forma da legislação em vigor.
§ 2º - Para fins do disposto no caput, presume-se a intervenção:
I - em terra indígena, quando a atividade ou o empreendimento
submetido ao licenciamento ambiental localizar-se em terra
indígena ou apresentar elementos que possam ocasionar
impacto socioambiental direto na terra indígena, respeitados os
limites do Anexo I;
Anexo I
Distância (KM)
Tipologia
Amazônia Legal

Demais Regiões
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Rodovias

40 km

10 km

De acordo com a Portaria, entende-se por Terra Indígena:
Art. 2º
(...)
XII - terra indígena:
a)

áreas

ocupadas

por

povos

indígenas,

cujo

relatório

circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido
aprovado por ato da Funai, publicado no Diário Oficial da União;
b) áreas que tenham sido objeto de portaria de interdição
expedida pela Funai em razão da localização de índios isolados,
publicada no Diário Oficial da União; e
c) demais modalidades previstas no art. 17 da Lei nº 6.001, de 19
de dezembro de 1973;

A participação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) no processo de
licenciamento ambiental se inicia na etapa de elaboração do Termo de
Referência (TR), o qual guiará os estudos ambientais. Nesse sentido, o Art. 5º
da Portaria supracitada versa:
Art.5º A participação dos órgãos e entidades envolvidos no
licenciamento ambiental, para a definição do conteúdo do TR de
que trata o art. 4º, ocorrerá a partir dos TREs constantes do
Anexo II.
§ 1º O IBAMA encaminhará para a direção do setor responsável
pelo licenciamento ambiental do órgão ou entidade envolvido, no
prazo de até dez dias consecutivos, contado da data do
requerimento de licenciamento ambiental, a solicitação de
manifestação e disponibilizará a FCA em seu sítio eletrônico.
§ 2º Os órgãos e entidades envolvidos deverão manifestar-se ao
IBAMA no prazo de quinze dias consecutivos, contado da data do
recebimento da solicitação de manifestação.
§ 3º Em casos excepcionais e mediante requerimento justificado
do órgão ou entidade, o IBAMA poderá prorrogar em até dez dias
o prazo para a entrega da manifestação.
§ 4º Expirados os prazos estabelecidos nos §§ 2º e 3º, o TR será
considerado

finalizado

e

será

dado

prosseguimento

ao

procedimento de licenciamento ambiental.
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Os estudos ambientais encaminhados ao IBAMA para obtenção da Licença
Prévia (LP) serão posteriormente enviados à FUNAI para análise do Componente
Indígena. Esse trâmite está descrito nos Art. 6º e 7º da Portaria Interministerial
nº 60/2015, transcritos a seguir:
Art. 6º Após o recebimento dos estudos ambientais, o IBAMA, no
prazo de trinta dias, no caso de EIA/RIMA, e de quinze dias, nos
demais casos, solicitará manifestação dos órgãos e entidades
envolvidos.
Art. 7º Os órgãos e entidades envolvidos no licenciamento
ambiental deverão apresentar ao IBAMA manifestação conclusiva
sobre o estudo ambiental exigido para o licenciamento, nos
prazos de até noventa dias, no caso de EIA/RIMA, e de até trinta
dias, nos demais casos, contado da data de recebimento da
solicitação, considerando:
I - no caso da FUNAI, a avaliação dos impactos provocados pela
atividade ou pelo empreendimento em terras indígenas e a
apreciação da adequação das propostas de medidas de controle
e de mitigação decorrentes desses impactos;
(...)

Cabe ressaltar o disposto no § 4º do Art. 7º, que informa que ausência de
manifestação dos órgãos e entidades no prazo estabelecido não implicará
prejuízo ao andamento do processo de licenciamento ambiental, nem para a
expedição da respectiva licença, entretanto, O Ibama, no decorrer do processo
de licenciamento e sem prejuízo do seu prosseguimento na fase em que estiver,
poderá considerar manifestação extemporânea dos órgãos e entidades, após
avaliação de conformidade e da relação direta com a atividade ou o
empreendimento.
Art. 7º (...)
§ 4º - A ausência de manifestação dos órgãos e entidades no
prazo estabelecido não implicará prejuízo ao andamento do
processo de licenciamento ambiental, nem para a expedição da
respectiva licença.
(...)
Art. 18 - O Ibama, no decorrer do processo de licenciamento e
sem prejuízo do seu prosseguimento na fase em que estiver,
poderá considerar manifestação extemporânea dos órgãos e

89 de 149

entidades, após avaliação de conformidade e da relação direta
com a atividade ou o empreendimento.

Com relação ao pedido de complementação, a Portaria versa:
Art. 7º (...)
§ 5º - Os órgãos e entidades poderão exigir uma única vez,
mediante decisão motivada, esclarecimentos, detalhamento ou
complementação de informações, com base no termo de
referência específico, a serem entregues pelo empreendedor no
prazo de até sessenta dias, no caso de EIA/RIMA, e vinte dias, nos
demais casos.
§ 6º - A contagem do prazo previsto no caput será suspensa
durante a elaboração dos estudos ambientais complementares
ou a preparação de esclarecimentos referida no § 5º, a partir da
data de comunicação ao empreendedor.
§ 7º - O Ibama deve ser comunicado sobre a suspensão de prazo
a que se refere o § 6º.
§ 8º - Os prazos estipulados no § 5º poderão ser alterados, desde
que justificados e com a concordância do empreendedor e do
Ibama.

Caso o empreendedor não cumpra os prazos estipulados pelo órgão
competente, o seu pedido de licença estará sujeito ao arquivamento, conforme
dispõe o trecho da Portaria abaixo transcrito:
Art. 7º (...)
§ 9º - Ressalvada a hipótese prevista no § 8º, o não cumprimento
dos prazos estipulados no § 5º sujeitará o empreendedor ao
arquivamento do seu pedido de licença.
§ 10 - O arquivamento do processo de licenciamento não
impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, que
deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos nos atos
normativos pertinentes, mediante novo pagamento de custo de
análise.

Ao finalizar a análise, o órgão competente deverá apresentar manifestação
conclusiva, apontar a existência de eventuais óbices e indicar as medidas ou
condicionantes, conforme disposto abaixo:
Art. 7º (...)
§ 11 - A manifestação dos órgãos e entidades deverá ser
conclusiva, apontar a existência de eventuais óbices ao
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prosseguimento do processo de licenciamento e indicar as
medidas ou condicionantes consideradas necessárias para
superá-los.
§ 12 - As condicionantes e medidas indicadas na manifestação
dos órgãos e entidades deverão guardar relação direta com os
impactos

identificados

nos

estudos

apresentados

pelo

empreendedor, decorrentes da implantação da atividade ou
empreendimento, e deverão ser acompanhadas de justificativa
técnica.

Ressalta-se que as condicionantes e medidas determinadas deverão guardar
relação direta com os impactos que serão causados pelo empreendimento.
Após a emissão da LP, a FUNAI deverá se manifestar com relação ao
componente indígena da fase de Licença de Instalação (LI). Tal processo está
detalhado no Art. 8º da Portaria Interministerial, que dispõe:
Art. 8º No período que antecede a emissão das licenças de
instalação e operação, o IBAMA solicitará, no prazo de até quinze
dias consecutivos, contado da data de recebimento do
documento pertinente, manifestação dos órgãos e entidades
envolvidos

quanto

ao

cumprimento

das

medidas

ou

condicionantes das licenças expedidas anteriormente e quanto
aos planos e programas pertinentes à fase do licenciamento em
curso.
§ 1º O prazo para manifestação dos órgãos e entidades
envolvidos será de, no máximo, sessenta dias, contado da data
de recebimento da solicitação do IBAMA.
§ 2º Os órgãos e entidades poderão exigir uma única vez,
mediante decisão motivada, esclarecimentos, detalhamento ou
complementação de informações, a serem entregues pelo
empreendedor no prazo de trinta dias.
§ 3º A contagem do prazo previsto no § 1º será suspensa durante
a

elaboração

dos

esclarecimentos,

detalhamento

ou

complementação de informações a que se refere o § 2º, a partir
da data de comunicação ao empreendedor.
§ 4º O IBAMA deve ser comunicado da suspensão de prazo
referida no §3º.

Ademais, os Artigos 9º e 10 da Portaria Interministerial traz as seguintes
disposições:
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Art 9º Os órgãos e entidades deverão disponibilizar ao IBAMA, na
fase pertinente do licenciamento e a partir de demanda da
referida autarquia, orientações para a elaboração do PBA, ou de
documento similar, e de outros documentos exigíveis ao processo
de licenciamento ambiental.
Art.

10

Os

órgãos

e

entidades

federais

envolvidos

no

licenciamento ambiental deverão acompanhar a implementação
das medidas e condicionantes incluídas nas licenças relacionadas
às suas respectivas áreas de competência, informando ao IBAMA
eventuais descumprimentos e inconformidades em relação ao
estabelecido durante a análise prévia à concessão de cada
licença.
Parágrafo único - O Ibama poderá readequar o cronograma de
cumprimento das medidas ou condicionantes em comum acordo
com os órgãos e entidades envolvidos e com o empreendedor,
sem prejuízo das sanções cabíveis.

A Portaria informa que o empreendimento esteja localizado em áreas que já
tenham sido estudadas, os dados poderão ser aproveitados, conforme disposto
abaixo:
Art. 15 - No caso de empreendimentos localizados em áreas nas
quais

tenham

sido

desenvolvidos

estudos

anteriores,

o

empreendedor poderá utilizar os dados provenientes desses
estudos no processo de licenciamento, e lhe caberá fazer as
adequações e complementações necessárias relacionadas ao
impacto da atividade ou empreendimento.

Os aspectos expostos em epígrafe tornam evidente a participação direta e ativa
da FUNAI, em conjunto com o IBAMA, no licenciamento ambiental de
empreendimentos que impactem Terras Indígenas, em todas as fases desse
processo.
Cabe ainda ressaltar que Convenção nº 169 da Organização Internacional do
Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº
5051/2004, determina no Art. 6º que:
Artigo 6º
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos
deverão:
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a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos
apropriados e, particularmente, através de suas instituições
representativas,
legislativas

ou

cada

vez

que

administrativas

sejam

previstas

suscetíveis

de

medidas
afetá-los

diretamente;
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados
possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que
outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de
decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos
e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que
lhes sejam concernentes;
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das
instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados,
fornecer os recursos necessários para esse fim.
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão
ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às
circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e
conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.

11.7.

Comunidades Quilombolas

A Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015 estabelece os
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e
entidades da administração pública federal (Fundação Nacional do Índio - FUNAI,
da Fundação Cultural Palmares - FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN e do Ministério da Saúde) em processos de
licenciamento ambiental de competência do IBAMA.
De acordo com a Portaria, no início do procedimento de licenciamento
ambiental, o Ibama deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor
sobre possíveis intervenções em terra indígena, em terra quilombola, em bens
culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária.
Na referida Portaria, presume-se a intervenção em Terras Quilombolas da
seguinte forma:
Art. 3º - No início do procedimento de licenciamento ambiental, o
Ibama deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor
sobre possíveis intervenções em terra indígena, em terra
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quilombola, em bens culturais acautelados e em áreas ou regiões
de risco ou endêmicas para malária.
§ 1º - No caso de omissão ou inveracidade das informações
solicitadas no caput, o Ibama deverá informá-la às autoridades
competentes

para

a

apuração

da

responsabilidade

do

empreendedor, na forma da legislação em vigor.
§ 2º - Para fins do disposto no caput, presume-se a intervenção:
II

-

em

terra

empreendimento

quilombola,

quando

submetido

ao

a

atividade

licenciamento

ou

o

ambiental

localizar-se em terra quilombola ou apresentar elementos que
possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra
quilombola, respeitados os limites do Anexo I;
Anexo I
Distância (KM)
Tipologia
Amazônia Legal

Demais Regiões

40 km

10 km

Rodovias

De acordo com a Portaria, entende-se por Terra Quilombola:
Art. 2º
(...)
IX - Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID documento que identifica e delimita o território quilombola a
partir de informações cartográficas, fundiárias, agronômicas,
ecológicas,

geográficas,

socioeconômicas,

históricas

e

antropológicas, conforme disposto em Instrução Normativa do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra;
(...)
XIII - terra quilombola: área ocupada por remanescentes das
comunidades dos quilombos, que tenha sido reconhecida por
RTID devidamente publicado.

O procedimento que deverá ser adotado junto a Fundação Cultural Palmares
(FCP) seguirá o mesmo rito daquele junto a FUNAI, conforme descrito no Capítulo
11.6 do presente documento.
Complementarmente à Portaria Interministerial nº 60/2015, tem-se a Instrução
Normativa (IN) FCP nº 01/2018 que estabelece procedimentos administrativos a
serem observados pela Fundação nos processos de licenciamento ambiental de
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obras,

atividades

ou

empreendimentos

que

impactem

comunidades

quilombolas.
A IN FCP nº 01/2018, traz as seguintes definições:
Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa entende-se por:
I - comunidades quilombolas: os grupos étnico-raciais, segundo
critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria,
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida, certificadas pela FCP;
II - território quilombola: são as terras tradicionalmente ocupadas
pelas comunidades quilombolas, utilizadas para a garantia de sua
reprodução física, social, econômica e cultural;

A IN FCP nº 01/2018, prevê que na fase de análise dos estudos referentes ao
componente

quilombola,

poderá

ser

realizada

visita

técnica

junto

às

comunidades quilombolas atingidas pela obra, conforme disposto abaixo:
Art. 7º Instada pelo órgão ambiental licenciador a se manifestar,
a FCP, por meio do Departamento de Proteção ao Patrimônio AfroBrasileiro, analisará, mediante parecer técnico, os estudos
referentes ao componente quilombola, encaminhado pelo
empreendedor.
§ 1º Antes da emissão do parecer a que se refere o caput, o
Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro poderá:
I - empreender visita técnica junto às comunidades quilombolas
atingidas pela obra, atividade ou empreendimento, a fim de
realizar consulta, nos moldes do disposto pela Convenção nº 169
da Organização Internacional do Trabalho (promulgada pelo
Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004) por meio da qual podese registrar sua avaliação quanto aos estudos e diagnósticos
elaborados, bem como sua deliberação sobre as medidas de
prevenção, mitigação, controle e compensação, informações que
subsidiarão o parecer técnico;
(...)
§ 3º A FCP comunicará ao responsável pela obra, atividade ou
empreendimento que lhe cabe garantir as condições logísticas e
operacionais necessárias para que seus técnicos e os membros
das comunidades quilombolas afetadas participem das reuniões
e consultas necessárias.
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§ 4º A FCP deverá orientar o empreendedor quanto à necessidade
da condução participativa - junto aos membros da comunidade
quilombola - dos estudos e na definição dos programas
socioambientais, sob o risco de perda de legitimidade dos
resultados a serem alcançados.

Na fase que antecede a emissão da Licença de Instalação, a FCP analisará os
programas específicos expressos no Projeto Básico Ambiental Quilombola
(PBAq) ou documento equivalente. Na fase também haverá a realização de
consulta às comunidades, conforme disposto abaixo:
Art. 12. Instada a se manifestar pelo órgão ambiental licenciador
no período que antecede a emissão da licença de instalação, a
FCP, por meio do Departamento de Proteção ao Patrimônio AfroBrasileiro, analisará os programas específicos expressos no
Projeto Básico Ambiental Quilombola - PBAQ ou documento
equivalente definidor do conjunto de ações, projetos e medidas
de

prevenção,

mitigação,

controle

e

compensação

socioambiental, a partir da verificação dos seguintes itens:
(...)
§ 4º Antes da realização da consulta, nos moldes do disposto pela
Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho
(promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004), a
FCP demandará ao empreendedor a distribuição de exemplares
do Projeto Básico Ambiental Quilombola, em quantidade definida
caso a caso, entre as famílias da(s) comunidade(s) quilombola(s)
atingida(s) com, pelo menos, 15 dias de antecedência à data da
reunião.
Art. 13. Após a apresentação e consulta às comunidades
quilombolas

atingidas,

o

Departamento

de

Proteção

ao

Patrimônio Afro-Brasileiro emitirá parecer técnico final, podendo
recomendar à Presidência, de forma motivada, que o Projeto
Básico Ambiental Quilombola ou outro documento definidor do
conjunto

de

planos,

programas,

projetos

e

medidas

de

prevenção, mitigação, controle e compensação socioambiental
analisado seja:
I – aprovado;
II – aprovado, indicando a execução de outras medidas
mitigadoras,

compensatórias,

programas

e

condicionantes

considerados necessários; ou
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III – reprovado.

Da mesma maneira, na fase que antecede a emissão da Licença de Operação,
a FCP também deverá se manifestar, conforme disposto abaixo:
Art. 15. Instada a se manifestar pelo órgão ambiental licenciador
no período que antecede a emissão da licença de operação, a
FCP, por meio do Departamento de Proteção ao Patrimônio AfroBrasileiro, com base em relatórios de execução encaminhados
pelo empreendedor e após consulta às comunidades quilombolas
atingidas, emitirá parecer técnico sobre o cumprimento das
condicionantes das licenças expedidas anteriormente e a
execução dos planos, programas, projetos e medidas de
prevenção, mitigação, controle e compensação socioambiental,
podendo recomendar à Presidência, de forma motivada, que o
relatório final de execução seja:
I – aprovado;
II – aprovado, indicando a execução de outras medidas
mitigadoras,

compensatórias,

programas

e

condicionantes

considerados necessários; ou
III – reprovado.
(...)
§ 3º Antes da realização da consulta, nos moldes do disposto pela
Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho
(promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004), a
FCP demandará ao empreendedor a distribuição de exemplares
do Relatório Final de Execução, em quantidade definida caso a
caso, entre as famílias da(s) comunidade(s) quilombola(s)
atingida(s) com, pelo menos, 15 dias de antecedência à data da
reunião.

Ademais, quando do pedido de renovação de licença ou do reconhecimento da
necessidade de adoção de procedimentos corretivos, o órgão licenciamento
deverá solicitar a manifestação da FCP, sempre que constatada a presença de
comunidades quilombolas em sua área de influência direta.
Art. 16. Para obras, atividades ou empreendimentos licenciados,
quando do pedido de renovação de licença ou do reconhecimento
da necessidade de adoção de procedimentos corretivos, o órgão
licenciador competente deverá solicitar manifestação à FCP e
esta, sempre que constatada a presença de comunidades
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quilombolas em sua área de influência direta, deverá exigir a
execução de estudos complementares que, identificando a
ocorrência de impactos, subsidiarão a construção participativa de
planos, programas, projetos e medidas de prevenção, mitigação,
controle e compensação socioambiental.

Ressalta-se que o surgimento de novas comunidades quilombolas na área de
influência direta da obra, atividade ou empreendimento, durante a fase de
instalação, operação ou renovação de operação, a FCP oficiará o órgão
licenciador sobre a observância de eventuais impactos socioambientais e a
necessidade de adoção de medidas de prevenção, mitigação, controle e
compensação

desses

impactos,

que

serão

subsidiados

por

estudos

complementares.
Art. 28. Nas hipóteses de surgimento de novas comunidades
quilombolas na área de influência direta da obra, atividade ou
empreendimento, durante a fase de instalação, operação ou
renovação de operação, a FCP oficiará o órgão licenciador sobre
a observância de eventuais impactos socioambientais e a
necessidade de adoção de medidas de prevenção, mitigação,
controle e compensação desses impactos, que serão subsidiados
por estudos complementares.

Assim, tem-se a participação direta e ativa da Fundação Cultural Palmares (FCP),
em conjunto com o IBAMA, no licenciamento ambiental de empreendimentos
que impactem Terras Quilombolas, em todas as fases desse processo.
Cabe ainda ressaltar que Convenção nº 169 da Organização Internacional do
Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº
5051/2004, determina no Art. 6º que:
Artigo 6º
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos
deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos
apropriados e, particularmente, através de suas instituições
representativas,
legislativas

ou

cada

vez

que

administrativas

sejam

previstas

suscetíveis

de

medidas
afetá-los

diretamente;
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados
possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que
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outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de
decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos
e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que
lhes sejam concernentes;
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das
instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados,
fornecer os recursos necessários para esse fim.
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão
ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às
circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e
conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.

11.8.

Bens culturais acautelados

A Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015 estabelece os
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e
entidades da administração pública federal (Fundação Nacional do Índio - FUNAI,
da Fundação Cultural Palmares - FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN e do Ministério da Saúde) em processos de
licenciamento ambiental de competência do IBAMA.
De acordo com a Portaria, no início do procedimento de licenciamento
ambiental, o IBAMA deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor
sobre possíveis intervenções em terra indígena, em terra quilombola, em bens
culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária.
Na referida Portaria, presume-se a intervenção em Bens culturais acautelados
da seguinte forma:
Art. 3º - No início do procedimento de licenciamento ambiental, o
Ibama deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor
sobre possíveis intervenções em terra indígena, em terra
quilombola, em bens culturais acautelados e em áreas ou regiões
de risco ou endêmicas para malária.
§ 1º - No caso de omissão ou inveracidade das informações
solicitadas no caput, o Ibama deverá informá-la às autoridades
competentes

para

a

apuração

da

responsabilidade

do

empreendedor, na forma da legislação em vigor.
§ 2º - Para fins do disposto no caput, presume-se a intervenção:
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III - quando a área de influência direta da atividade ou o
empreendimento

submetido

ao

licenciamento

ambiental

localizar-se em área onde foi constatada a ocorrência dos bens
culturais acautelados referidos no inciso II do caput do art. 2º;

De acordo com a Portaria, entende-se por Bens culturais acautelados:
Art. 2º
(...)
II - bens culturais acautelados em âmbito federal:
a) bens culturais protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de
1961;
b) bens tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937;
c) bens registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de
agosto de 2000; e
d) bens valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de
2007;

O procedimento que deverá ser adotado junto ao Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) seguirá o mesmo rito daquele junto a
FUNAI e FCP, conforme descrito no Capítulo 11.6 do presente documento.
Complementarmente à Portaria Interministerial nº 60/2015, tem-se a Instrução
Normativa (IN) IPHAN nº 01/2015 que estabelece procedimentos administrativos
a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN, quando instado a se manifestar nos processos de licenciamento
ambiental federal, estadual e municipal em razão da existência de intervenção
na Área de Influência Direta - AID do empreendimento em bens culturais
acautelados em âmbito federal.
Assim, corroborando com a Portaria supracitada, A IN nº 01/2015 determina
como Bens culturais acautelados o que se segue:
Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa são os seguintes os
bens culturais acautelados em âmbito federal:
I - tombados, nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937;
II - arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 3.924,
de 26 de Julho de 1961;
III - registrados, nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto
de 2000; e
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IV - valorados, nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de
2007.

Destaca-se que, o Decreto-Lei nº 25/1937 é um marco em termos de proteção
ao patrimônio histórico, tendo em vista que a partir desse momento, o poder
público obteve o papel de zelar pelo patrimônio histórico e artístico nacional,
bem como regulamentar os tombamentos:
Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
(...)
Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância
permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que fôr julgado
conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou
responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa de
cem mil réis, elevada ao dobro em caso de reincidência.

Ressalta-se também a Lei nº 3924/1961 que especifica quais locais precisam de
uma atenção maior quando ocorrer um empreendimento:
Art 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou préhistóricos:
a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que
representem testemunhos de cultura dos paleoameríndios do
Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços
sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não
especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da
autoridade competente.
b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de
ocupação pelos paleoameríndios tais como grutas, lapas e
abrigos sob rocha;
c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de
pouso prolongado ou de aldeiamento, "estações" e "cerâmios",
nos quais se encontram vestígios humanos de interêsse
arqueológico ou paleoetnográfico;
d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de
utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios.
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Destaca-se que a IN nº 001/2015 prevê procedimentos e providências a serem
tomadas no âmbito do licenciamento ambiental. Nesse sentido, para a avaliação
inicial do IPHAN, o empreendedor deverá apresentar na FCA ou documento
equivalente as seguintes informações:
Art. 3º (...)
I - área do empreendimento em formato shapefile;
II - existência de bens culturais acautelados na AID do
empreendimento a partir de consulta ao sítio eletrônico do IPHAN;
III - existência de estudos anteriormente realizados relativos aos
bens culturais acautelados; e
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou documento
equivalente, na forma da legislação vigente.

Em seguida o IPHAN deverá adotar as seguintes providências:
Art. 9º Instado pelo órgão ambiental competente a se manifestar,
o IPHAN, por meio das Superintendências Estaduais ou a Sede
Nacional, determinará a abertura de processo administrativo,
ocasião em que serão adotadas as seguintes providências:
I - definição dos técnicos responsáveis pela análise da FCA ou
documento equivalente;
II - definição do enquadramento do empreendimento quanto ao
componente arqueológico, conforme previstos no art. 11;
III

-

priorização

da

área

do

empreendimento

para

o

Empreendedor, quando couber; e
IV - definição do Termo de Referência Específico - TRE aplicável
ao empreendimento.
(...)
Art. 10. Com base nas informações da FCA ou documento
equivalente, o IPHAN emitirá o TER no prazo máximo de quinze
dias.
§ 1º O TRE será remetido pelo IPHAN ao órgão ambiental
licenciador, indicando o conteúdo mínimo para a realização dos
estudos com vistas à avaliação do impacto do empreendimento
sobre os bens culturais acautelados em âmbito federal.
§ 2º Caberá ao IPHAN informar, no TRE, a existência de processos
que estejam devidamente instruídos, mas ainda não concluídos,
referentes ao tombamento, registro ou valoração de bens
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culturais cujos procedimentos administrativos ainda não tenham
sido finalizados.
Art. 11. O TRE indicará a elaboração dos seguintes documentos:
I - para todos os bens acautelados de que trata esta Instrução
Normativa, excluídos os arqueológicos, deverá ser elaborado o
Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados,
Valorados e Registrados;
II - para o patrimônio arqueológico passível de identificação fora
de áreas tombadas e de seus entornos deverão ser observados
os procedimentos descritos na tabela constante do Anexo I desta
Instrução Normativa; e
III – nos casos em que o empreendimento se localizar em áreas
tombadas pelo Decreto Lei nº 25, de 1937, a aplicação da
presente normativa e a classificação prevista no Anexo II deverão
considerar a preservação dos valores protegidos, assim como a
eventual

necessidade

de

aprofundamento

das

pesquisas

arqueológicas.
§

1º

A

relação

dos

empreendimentos

passíveis

de

enquadramento nos Níveis I a IV da tabela constante do Anexo I
é a constante do Anexo II.
§ 2º A relação constante do Anexo II é indicativa e não exaustiva,
cabendo ao IPHAN, com base nos critérios descritos na tabela do
Anexo I, estabelecer, quando da elaboração do TRE, as
correlações

necessárias

a

respeito

da

necessidade

de

enquadramento de empreendimentos cuja descrição não esteja
explicitamente contemplada.
§ 3º Nos casos expressamente previstos nesta Instrução
Normativa, os Níveis I a IV da tabela constante do Anexo I
poderão ser utilizados pelo IPHAN como parâmetro para orientar
a avaliação de impacto aos bens culturais tombados, valorados e
registrados.
§ 4º Empreendimentos que incluam, além da intervenção
principal,

outras

intervenções

de

caráter

secundário,

permanentes ou temporárias, tais como: canteiros de obras, vias
de acessos, obras de arte, áreas de jazidas, bota-foras, podem
ser enquadrados em mais de um Nível.
§ 5º A juízo do IPHAN e considerando a justificativa técnica
apresentada pelo empreendedor, empreendimentos lineares de
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grande extensão originalmente previstos como Nível III poderão
ser enquadrados no Nível IV.

Conforme mencionado acima, o Anexo II apresenta as tipologias dos
empreendimentos e seus respectivos níveis, conforme exemplificado na Tabela
6.
Tabela 6: Anexo II da IN nº 01/2015
Nº

Empreendimentos

Detalhamento

117

RODOVIAS

Implantação

Sub-detalhamento

Nível

Enquadrado no Art. 3º, § 1º
da P. MMA 289/2013

II

NÃO enquadrado no Art. 3º,
118

RODOVIAS

Implantação

§ 1º da P. MMA 289/2013 e
DENTRO DA FAIXA de

II

domínio
NÃO Enquadrado no Art. 3º, §
119

RODOVIAS

Implantação

1º da P. MMA 289/2013 e

III

FORA DA FAIXA de domínio
Instalação de Canteiro,
120

RODOVIAS

Jazidas/

Autorizado pelo Art. 19, V e

Operações de

VI da P. MMA 289/2013

NA

Empréstimo e Bota Fora
Instalação de Canteiro,
121

RODOVIAS

Jazidas /Operações de
Empréstimo e Bota Fora
Instalação de Obras de

122

RODOVIAS

arte
especiais
Instalação de Obras de

123

RODOVIAS

arte
especiais
Instalação de Obras de

124

RODOVIAS

arte
especiais

NÃO enquadrado no Art. 19
da P. MMA 289/2013

I

NÃO enquadrado no Art. 19,
I, II e III da P. MMA

II

289/2013 e FORA DA
FAIXA de domínio
NÃO enquadrado no Art. 19,
I, II e III da P. MMA

I

289/2013 e DENTRO DA
FAIXA de domínio
Enquadrado no Art. 19, I, II e
III da P. MMA 289/2013

NA
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Nº

Empreendimentos

Detalhamento
Ampliação da Capacidade

125

RODOVIAS

/
Duplicação de Rodovia

126

RODOVIAS

RODOVIAS

RODOVIAS

RODOVIAS

III da P. MMA 289/2013 e

I

DENTRO da faixa de
domínio

/

III da P. MMA 289/2013 e

Duplicação de Rodovia

FORA da faixa de domínio

/

III

Enquadrado no Art. 4º da P.
MMA 289/2013

Ampliação da Capacidade

Enquadrado no Art. 4º da P.

/

MMA 289/2013, Fora da

Duplicação de Rodovia

faixa de domínio

Ampliação da Capacidade
129

NÃO enquadrado no Art. 19,

NÃO enquadrado no Art. 19,

Duplicação de Rodovia
128

Nível

Ampliação da Capacidade

Ampliação da Capacidade
127

Sub-detalhamento

/
Duplicação de Rodovia

I

III

Autorizado pelo Art. 19, III
da P. MMA 289/2013

NA

NÃO Enquadrado no Art. 3º,
130

RODOVIAS

Pavimentação

§ 1º e 2º, e 19, da P. MMA

I

289/2013
131

RODOVIAS

Pavimentação

132

RODOVIAS

Pavimentação

133

RODOVIAS

Melhoramento

134

RODOVIAS

Melhoramento

Enquadrado no Art. 3º, § 1º e
2º da P. MMA 289/2013
Enquadrado no Art. 19 da P.
MMA 289/2013
Autorizado pelo Art. 19, II da
P. MMA 289/2013
NÃO enquadrado no Art. 19,
II da P. MMA 289/2013

I
NA
NA
NA

Manutenção
135

RODOVIAS

(Conservação,

Autorizado pelo Art. 19, I da

Restauração e

P. MMA 289/2013

NA

Recuperação)

Ademais, o Anexo I da IN traz a relação entre os níveis do empreendimento, a
caracterização do empreendimento e os procedimentos exigidos no âmbito do
processo junto ao IPHAN, conforme Tabela 7.
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Tabela 7: Enquadramento do empreendimento segundo a Instrução Normativa
IPHAN nº 01/2015 (Fonte: IN IPHAN nº 01/2015).

Ao ser instado pelo órgão ambiental competente a se manifestar sobre os
estudos ambientais, o IPHAN analisará os termos e relatórios referentes aos
bens culturais tombados, valorados e registrados e ao patrimônio arqueológico,
considerado o disposto na IN nº 01/2015.
Assim, tem-se a participação direta e ativa do IPHAN, em conjunto com o IBAMA,
no licenciamento ambiental de empreendimentos que impactem Bens culturais
acautelados, em todas as fases desse processo.
11.9.

Áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária

A Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015 estabelece os
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e
entidades da administração pública federal (Fundação Nacional do Índio - Funai,
da Fundação Cultural Palmares - FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - Iphan e do Ministério da Saúde) em processos de
licenciamento ambiental de competência do IBAMA.
De acordo com a Portaria, no início do procedimento de licenciamento
ambiental, o Ibama deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor
sobre possíveis intervenções em terra indígena, em terra quilombola, em bens
culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária.
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Na referida Portaria, presume-se a intervenção em Áreas ou regiões de risco ou
endêmicas para malária da seguinte forma:
Art. 3º - No início do procedimento de licenciamento ambiental, o
Ibama deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor
sobre possíveis intervenções em terra indígena, em terra
quilombola, em bens culturais acautelados e em áreas ou regiões
de risco ou endêmicas para malária.
§ 1º - No caso de omissão ou inveracidade das informações
solicitadas no caput, o Ibama deverá informá-la às autoridades
competentes

para

a

apuração

da

responsabilidade

do

empreendedor, na forma da legislação em vigor.
§ 2º - Para fins do disposto no caput, presume-se a intervenção:
IV - quando a atividade ou o empreendimento localizar-se em
municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para
malária.

De acordo com a Portaria, entende-se por Áreas ou regiões de risco ou
endêmicas para malária:
Art. 2º
(...)
VIII - regiões endêmicas de malária: regiões que compreendam
os municípios localizados em áreas de risco ou endêmicas de
malária, identificados pelo Ministério da Saúde;

No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região Amazônica,
nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins.
O procedimento que deverá ser adotado junto ao Ministério da Saúde seguirá o
mesmo rito daquele junto a FUNAI, FCP, IPHAN, conforme descrito no Capítulo
11.6 do presente documento.
Assim, tem-se a participação do Ministério da Saúde, em conjunto com o IBAMA,
no licenciamento ambiental de empreendimentos que estejam em áreas ou
regiões de risco ou endêmicas para malária, em todas as fases desse processo.
11.10.

Mata Atlântica

A Mata Atlântica pode ser definida como o conjunto de formações florestais
(Florestas:

Ombrófila

Densa,

Ombrófila

Mista,

Estacional

Semidecidual,

Estacional Decidual e Ombrófila Aberta) associadas a ecossistemas como as
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restingas, manguezais e campos de altitude, brejos interioranos, encraves
florestais do Nordeste e vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas.
Em 1988, a Constituição Federal reconhece a importância desse Bioma e define
a Mata Atlântica como patrimônio nacional. Tal determinação consta no § 4º do
Art 225 da Carta Magna, que dispõe:
Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
(...)
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Após a promulgação da Constituição Federal, a Lei nº 11.428 (Lei da Mata
Atlântica), de 22 de dezembro de 2006, especifica dispositivos de proteção à
Mata Atlântica. Nesse dispositivo, merecem destaque os Artigos 8º e 11 da
referida Lei, que versam:
Art. 8º O corte, a supressão e a exploração da vegetação do
Bioma Mata Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada,
conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta
última levando-se em conta o estágio de regeneração.
(...)
Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos
estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata
Atlântica ficam vedados quando:
I - a vegetação:
a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de
extinção, em território nacional ou em âmbito estadual, assim
declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o
parcelamento puserem em

risco a

sobrevivência

dessas

espécies;
b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção
e controle de erosão;
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c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária
ou secundária em estágio avançado de regeneração;
d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos
órgãos executivos competentes do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

A Lei nº 11.428/2006, determina ainda que, caso possível, empreendimentos
que necessitem de supressão vegetal para sua instalação devem estar
localizados em regiões já significativamente alteradas. Nesse sentido, o Art. 12
da referida lei dispõe:
Art. 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a
supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser
implantados preferencialmente em áreas já substancialmente
alteradas ou degradadas.

Ainda, no contexto do licenciamento ambiental, o Art. 14 da Lei nº 11.428/2006
estabelece em quais casos é permitida a supressão e vegetação primária e
secundária em estágio avançado e médio de regeneração dentro do Bioma Mata
Atlântica, e quais condições devem ser observadas para a execução de tal
procedimento. Nesse sentido o referido Artigo e seus parágrafos dispõem:
Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no
estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada
em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária
em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos
casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos
devidamente caracterizados e motivados em procedimento
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto
no inciso I do Art. 30 e nos §§ 2º e 2º do art. 31 desta Lei.
§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de
autorização do órgão ambiental estadual competente, com
anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal
de meio ambiente, ressalvando o disposto no § 2º deste artigo.
§ 2º A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração
situada em área urbana dependerá de autorização do órgão
ambiental municipal competente, desde que o município possua
conselho de meio ambiente, com caráter deliberativo e plano
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diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual
competente fundamentada em parecer técnico.
§ 3º Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na
alínea b do inciso VII do art. 3º desta Lei, caberá ao proponente
indicar de forma detalhada a alta relevância e o interesse
nacional.

Dessa forma, destaca-se que toda a supressão de vegetação primária ou
secundária em estágio avançado ou médio de regeneração deverá ser
devidamente caracterizada e motivada em procedimento administrativo
próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento
proposto.
À luz da Lei nº 11.428/2006 fica caracterizado também que toda supressão
vegetal no Bioma Mata Atlântica em áreas com vegetação primária ou
secundária em estágio médio ou avançado de regeneração deve ser
compensado. Nesse sentido, o caput do Art. 17 dessa Lei e seus parágrafos
versam:
Art. 17 – O corte ou a supressão de vegetação primária ou
secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do
Bioma

Mata

condicionados

Atlântica,
à

autorizados

compensação

por

esta

ambiental,

na

Lei,

ficam

forma

de

destinação de área equivalente à extensão da área desmatada,
com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia
hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia
hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos
desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região
metropolitana.
§ 1º Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da
compensação ambiental prevista no caput deste artigo, será
exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área
equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre
que possível na mesma microbacia hidrográfica.
§ 2º A compensação ambiental a que se refere este artigo não se
aplica aos casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de
corte ou supressão ilegais.

Com relação à proteção da vegetação primária e secundária, a referida Lei versa
que:
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TÍTULO III
DO REGIME JURÍDICO ESPECIAL DO BIOMA MATA ATLÂNTICA
CAPÍTULO I
DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO PRIMÁRIA
Art. 20 O corte e a supressão da vegetação, no caso de utilidade
pública, somente serão autorizados em caráter excepcional,
quando necessários à realização de obras, projetos ou atividades
de

utilidade

pública,

pesquisas

científicas

e

práticas

preservacionistas.
Parágrafo único. O corte e a supressão de vegetação, no caso de
utilidade pública, obedecerão ao disposto no art. 14 desta Lei,
além

da

realização

de

Estudo

Prévio

de

Impacto

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA.
CAPÍTULO II
DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM
ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO
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;
III - nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei.
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.
CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO
MÉDIO DE REGENERAÇÃO
Art. 23.

O corte, a supressão e a exploração da vegetação

secundária em estágio médio 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 ou de interesse
social, pesquisa científica e práticas preservacionistas;
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III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações
tradicionais para o exercício de atividades ou usos agrícolas,
pecuários ou silviculturais imprescindíveis à sua subsistência e de
sua família, ressalvadas as áreas de preservação permanente e,
quando for o caso, após averbação da reserva legal, nos termos
da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965;
IV - nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.
Art. 24. O corte e a supressão da vegetação em estágio médio
de regeneração, de que trata o inciso I do art. 23 desta Lei, nos
casos de utilidade pública ou interesse social, obedecerão ao
disposto no art. 14 desta Lei.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do art. 23 desta Lei, a
autorização é de competência do órgão estadual competente,
informando-se ao Ibama, na forma da regulamentação desta Lei.
CAPÍTULO IV
DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM
ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO
Art. 25.

O corte, a supressão e a exploração da vegetação

secundária em estágio inicial de regeneração do Bioma Mata
Atlântica serão autorizados pelo órgão estadual competente.
Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata
este artigo, nos Estados em que a vegetação primária e
secundária remanescente do Bioma Mata Atlântica for inferior a
5% (cinco por cento) da área original, submeter-se-ão ao regime
jurídico aplicável à vegetação secundária em estágio médio de
regeneração,

ressalvadas

as

áreas

urbanas

e

regiões

metropolitanas.
Art. 26. Será admitida a prática agrícola do pousio nos Estados
da

Federação

onde

tal

procedimento

é

utilizado

tradicionalmente.

Dessa forma, depreende-se que para a supressão de vegetação primária ou
secundária em estágio avançado de Mata Atlântica, o empreendimento deverá
ser de utilidade pública e deverá ser submetido ao rito ordinário de
licenciamento ambiental no qual deverá ser realizado o Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
Para a supressão de vegetação secundária em estágio médio de Mata Atlântica,
o empreendimento deverá ser de utilidade pública ou de interesse social.
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Assim, tem-se que os empreendimentos localizados no Bioma Mata Atlântica
poderão ter seu licenciamento ambiental influenciado, principalmente se o
empreendimento implicar em supressão de vegetação primária ou secundária
em

estágio

médio

ou

avançado

de

regeneração.

Dependendo

das

características da vegetação a ser suprimida o empreendedor deverá
comprovar a inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento
proposto.
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12. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
A Compensação Ambiental está prevista na Lei nº 9.985, de 18/07/2000, que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.
De acordo com o Art. 36 da referida Lei, os empreendimentos causadores de
significativo

impacto

ambiental,

fundamentado

em

EIA/RIMA,

deverão

direcionar recursos para criação e/ou manutenção de Unidades de Conservação
(UCs). Os montantes financeiros são definidos pelo órgão licenciador, tendo
como base o grau de impacto do empreendimento.
Art.

36.

Nos

casos

de

licenciamento

ambiental

de

empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim
considerado pelo órgão competente, com fundamento em estudo
de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção
de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.
§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor
para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos
custos totais previstos para a implantação do empreendimento,
sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de
acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo
empreendimento.

Destaca-se de acordo com o §2º, Art. 36º da Lei nº 9.985/2000, o órgão
ambiental licenciador é responsável por definir quais UCs serão contempladas
com os recursos da compensação ambiental.
§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades
de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo
inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de
conservação.

De forma a regulamentar a Lei nº 9.985/2000, foi publicado Decreto nº
4340/2002, que dispõe o que se segue:
Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que
trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de
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impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em
que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais
negativos sobre o meio ambiente.
(...)
Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado
pelo produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência
- VR, de acordo com a fórmula a seguir: (Incluído pelo Decreto nº
6.848, de 2009)
CA = VR x GI, onde: (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
CA = Valor da Compensação Ambiental; (Incluído pelo Decreto nº
6.848, de 2009)
VR = somatório dos investimentos necessários para implantação
do empreendimento, não incluídos os investimentos referentes
aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de
licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados
pelo empreendimento, bem como os encargos e custos
incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive
os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de
seguros pessoais e reais; e (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de
2009)
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores
de 0 a 0,5%. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
§1º O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no
Anexo deste Decreto. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
§2º O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao
cálculo do GI. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009)
§3º As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser
apresentadas pelo empreendedor ao órgão licenciador antes da
emissão da licença de instalação. (Incluído pelo Decreto nº 6.848,
de 2009)
(...)

Dessa forma, verifica-se que o percentual de 0,5% do somatório dos
investimentos necessários para a implantação do empreendimento é o valor
máximo do cálculo da Compensação Ambiental, aplicável exclusivamente para
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo
órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto
ambiental

e

respectivo

relatório

(EIA/RIMA).

Portanto,

aqueles

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental que para os quais não
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seja exigido EIA/RIMA não haverá condicionante referente ao pagamento da
Compensação Ambiental.
Importante ressaltar que o valor de referência não inclui investimentos
referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de
licenciamento

ambiental

para

mitigação

de

impactos

causados

pelo

empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o
financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os
custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.
O Decreto nº 4.340/2002 também definiu as prioridades para a aplicação dos
recursos da compensação ambiental, conforme abaixo:
Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de
que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de
conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à
seguinte ordem de prioridade:
I - regularização fundiária e demarcação das terras;
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação,
gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo
sua área de amortecimento;
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova
unidade de conservação; e
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da
unidade de conservação e área de amortecimento.
Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio
Natural, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de
Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental,
quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os
recursos da compensação somente poderão ser aplicados para
custear as seguintes atividades:
I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção
da unidade;
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da
unidade, sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos
permanentes;
III - implantação de programas de educação ambiental; e
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IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso
sustentável dos recursos naturais da unidade afetada.

Posteriormente, o Decreto nº 6.848/2009, além de alterar alguns dispositivos do
Decreto nº 4.340/2002, instituiu a Câmara de Compensação Ambiental, no
âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de:
I – Estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da
compensação ambiental;
II – avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os
procedimentos de cálculo da compensação ambiental, de acordo
com estudos ambientais realizados e percentuais definidos;
III – propor diretrizes necessárias para agilizar a regulamentação
fundiária das unidades de conservação; e
IV – estabelecer diretrizes para elaboração e implementação dos
planos de manejo das unidades de conservação.

Em seguida, por meio da Portaria MMA nº 416/2010 foi criada a Câmara Federal
de Compensação Ambiental – CFCA, com o objetivo de supervisionar e orientar
o processo de compensação ambiental no âmbito do Licenciamento Ambiental
Federal.
Para a tomada de decisões quanto à destinação dos recursos, o processo de
compensação ambiental conta com o Comitê de Compensação Ambiental
Federal- CCAF, instituído pela Portaria Conjunta MMA/IBAMA nº 225/2011. De
acordo com a referida Portaria, dentre as atribuições do CCAF observa-se:
Art. 3º São atribuições do CCAF:
I – deliberar sobre a divisão e a finalidade dos recursos oriundos
da compensação ambiental federal para as unidades de
conservação beneficiadas ou a serem criadas, inclusive as
atividades necessárias ao fortalecimento do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – SNUC, informando ao empreendedor,
à DILIC/IBAMA, ao órgão central ou aos Órgãos executores,
integrantes do SNUC e observando:
(...)

Por fim, cabe também citar a Instrução Normativa IBAMA nº 8, de 14 de julho de
2011, que regulamenta os procedimentos para o cálculo e a indicação de
proposta de UCs a serem contempladas pelos recursos da compensação
ambiental.
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13. LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL
Aqueles empreendimentos que não se enquadrarem no disposto no Art. 7º da
Lei Complementar nº 140/2011 ou no Art. 3º do Decreto nº 8.437/2015, que
definiram as competências de licenciamento ambiental do órgão ambiental
federal, deverão ter o processo de licenciamento ambiental conduzido junto ao
órgão ambiental estadual ou municipal, a depender do caso.
De acordo com a Lei Complementar nº 140/2011, os entes federativos poderão
valer-se dos seguintes instrumentos de cooperação institucional:
Art. 4º Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos
seguintes instrumentos de cooperação institucional:
(...)
V - delegação de atribuições de um ente federativo a outro,
respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar;
VI - delegação da execução de ações administrativas de um ente
federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei
Complementar.
(...)
Art. 5º O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a
execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta Lei
Complementar, desde que o ente destinatário da delegação
disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações
administrativas a serem delegadas e de conselho de meio
ambiente.
Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para
os efeitos do disposto no caput, aquele que possui técnicos
próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número
compatível com a demanda das ações administrativas a serem
delegadas.

Dessa forma, os órgãos ambientais federais poderão delegar aos órgãos
estaduais ou municipais a competência de licenciar empreendimentos
específicos.
Considerando os estados que possuem rodovias federais concedidas, na Tabela
8 está listada as legislações estaduais referentes licenciamento ambiental.
Destaca-se que o conjunto normativo citado abaixo não esgota a legislação
sobre o assunto. Ademais, recomenda-se que ao utilizar qualquer normativo
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citado no presente documento, deverá ser certificado se não houve alteração
ou revogação.
Tabela 8: Legislações estaduais referentes ao licenciamento ambiental,
considerando os estados que possuem rodovia federais concedidas
UF

Órgão responsável

Normativo

Inema - Instituto do Meio
Bahia

Ambiente e Recursos

Lei Estadual n° 10431/2006

Hídricos
Distrito Federal

Instituto Brasília
Ambiental - Ibram
Instituto Estadual do

Espírito Santo

Meio Ambiente do
estado do Espírito Santo

Norma n°1/2007
Decreto n°1777 de
08/01/2007

Secretaria de Estado de
Meio Ambiente, Recursos
Goiás

Hídricos, Infraestrutura
Cidades e Assuntos

Resolução Cemam Goiás
n°24/2013

Metropolitanos (SECIMA)
Mato Grosso

Secretaria do Meio

Lei Complementar Estadual

Ambiente (Sema)

n°38/1995

Instituto de Meio
Mato Grosso do Sul

Ambiente de Mato
Grosso (Imasul)

Decreto n°12339 de 2007 de
11/06/2007.

Secretaria de Estado de
Minas Gerais

Meio Ambiente e

Normativa do Copam

Desenvolvimento

n°217/2017 de 06/12/2017.

Sustentável (Semad)
Paraná
Rio de Janeiro

Instituto Ambiental do
Paraná (IAP)
INEA (Instituo Estadual

Decreto n°42159 de

do Ambiente)

02/12/2009

Fundação Estadual de
Rio Grande do Sul

Lei 11352/96

Proteção Ambiental
Henrique Luis Roessler
(Fepam)

Lei 11520/00, Resolução
Consema n° 167 de
19/10/2007.
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Lei 14.675/09 e Resoluções
Santa Catarina

Fundação do Meio

CONSEMA/SC n. 01/06 de

Ambiente - Fatma

14/12/2006 e Resolução 03/08
de 29/04/2008

Cetesb – Companhia
São Paulo

Ambiental do Estado de
São Paulo

Tocantins

Naturatins

Lei 13542/2009, Resolução
SMA n° 49 de 09/05/2018
Resolução Coema/TO n°07 de
09/09/2005
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento apresentou as principais informações referentes ao processo
de licenciamento ambiental federal de empreendimentos rodoviários de forma
a auxiliar o planejamento, monitoramento e tomadas de decisões da Agência.
Entretanto, o conjunto normativo apresentado no documento não esgota a
legislação sobre o assunto.
Ademais, recomenda-se que ao utilizar qualquer normativo citado no presente
documento, deverá ser certificado se não houve alteração ou revogação, ou
novos normativos que discorram sobre o assunto.
Destaca-se que este documento poderá ser revisado sempre que identificada
necessidade para que esteja sempre atualizado e em consonância com a
legislação vigente.
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ANEXO I
Prazos regulamentos referentes ao processo de licenciamento ambiental
a) Processo de licenciamento ambiental ordinário
LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO
FASE

DESCRIÇÃO
Preenchimento da Ficha de Caracterização de

Abertura de
Processo

Atividade (FCA)
Análise

da

FCA

e

instauração

do

processo

administrativo, se for o caso

-

EMPREENDEDOR

10 (úteis)

IBAMA

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 7º, §2º)

IBAMA

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 11)

instauração do processo

Elaboração e encaminhado ao IBAMA do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
Check-list do EIA/RIMA
Disponibilização de documentação aos entes e

Prévia (LP)

RESPONSÁVEL

60 dias corridos a partir da

Emissão do Termo de Referência (TR)

Licença

PRAZO (dias)

municípios envolvidos
Prazo para requerimento e realização de Audiência
Pública
Vistoria técnica

-

EMPREENDEDOR

30

IBAMA

-

EMPREENDEDOR

45

-

NORMATIVO

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 18, §1º)

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 22)
IBAMA

Resolução CONAMA nº 237/1997
(Art. 10, inciso IV), IN IBAMA nº
184/2008 (Art. 20, §1º)

Solicitação de complementações
Elaboração

e

complementações

encaminhamento

das

120

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 20, §1º)
EMPREENDEDOR

Resolução CONAMA nº 237/1997
(Art. 15)

LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO
FASE

DESCRIÇÃO

PRAZO (dias)

RESPONSÁVEL

NORMATIVO

Análise do EIA/RIMA com elaboração de Parecer
Técnico conclusivo sobre a viabilidade ambiental
do

empreendimento,

considerando

a

180 dias corridos a partir do

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 20)

aceite do EIA/RIMA

manifestação dos demais órgãos envolvidos

IBAMA

Emissão da Licença Prévia (LP) após o pagamento
pelo empreendedor das taxas de licença e de

-

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 26)

análise dos estudos
Elaboração e encaminhamento ao IBAMA dos
estudos ambientais referentes à fase de LI e

-

EMPREENDEDOR

atendimento das condicionantes ambiental da LP
Resolução CONAMA nº 237/1997
Solicitação de complementações

-

(Art. 10, inciso IV), IN IBAMA nº
IBAMA

Licença de

Vistoria técnica

Instalação (LI) Elaboração

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 28,

e

encaminhamento

das

complementações

120

184/2008 (Art. 28, Parágrafo único)
Parágrafo único)

EMPREENDEDOR

Resolução CONAMA nº 237/1997
(Art. 15)

Análise dos documentos com elaboração de
Parecer Técnico Conclusivo sobre a licença de

75

instalação do empreendimento

IBAMA

Emissão da Licença de Instalação (LI) após o
pagamento pelo empreendedor das taxas de

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 28º)

-

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 31)

licença e análise dos estudos
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO
FASE

DESCRIÇÃO

PRAZO (dias)

RESPONSÁVEL

-

EMPREENDEDOR

NORMATIVO

Elaboração e encaminhamento ao IBAMA dos
estudos ambientais referentes à fase de LO e
atendimento das condicionantes ambiental da LI
Resolução CONAMA nº 237/1997
Solicitação de complementações

-

(Art. 10, inciso IV), IN IBAMA nº
IBAMA

Licença de
Operação
(LO)

Vistoria técnica
Elaboração

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 33,

e

encaminhamento

das

complementações

120

184/2008 (Art. 33, Parágrafo único)
Parágrafo único)

EMPREENDEDOR

Resolução CONAMA nº 237/1997
(Art. 15)

Análise dos documentos com elaboração de
Parecer Técnico Conclusivo sobre a licença de

45

operação do empreendimento
Emissão da Licença de Operação (LO)

IBAMA

após o

pagamento pelo empreendedor das taxas de

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 33)

-

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 35)

licença e análise dos documentos
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b) Processo de licenciamento ambiental ordinário (Empreendimentos que seguem o rito ordinário e influenciam em Unidades
de Conservação de domínio da união)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/ICMBIO)
FASE

DESCRIÇÃO
Preenchimento da Ficha de Caracterização

Abertura de de Atividade (FCA)
Processo

Análise da FCA e instauração do processo
administrativo, se for o caso
Ibama encaminha a minuta do TR ao
ICMBio para manifestação
Manifestação do ICMBio quanto à minuta
do TR

Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
Check-list do EIA/RIMA
Disponibilização de documentação aos
entes e municípios envolvidos
Encaminhamento

do

EIA/RIMA

e

solicitação de autorização ao ICMBio
Manifestação conclusiva do ICMBio quanto
ao EIA/RIMA

-

EMPREENDEDOR

10 (úteis)

IBAMA

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 7º, §2º)

15 (úteis)

IBAMA

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 4º, inciso I)

15 (úteis)

ICMBIO

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 4º, inciso II)

IBAMA

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 11)

instauração do processo

Elaboração e encaminhado ao IBAMA do

Prévia (LP)

RESPONSÁVEL

60 dias corridos a partir da

Emissão do Termo de Referência (TR)

Licença

PRAZO (dias)

NORMATIVO

-

EMPREENDEDOR

30

IBAMA

-

EMPREENDEDOR

15 (úteis)

IBAMA

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 5º)

60

ICMBio

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 5º, §1º)

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 18, §1º)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/ICMBIO)
FASE

DESCRIÇÃO
IBAMA comunica o empreendedor quanto
à manifestação do ICMBio

PRAZO (dias)

RESPONSÁVEL

NORMATIVO

15 (úteis)

IBAMA

-

EMPREENDEDOR

15 (úteis)

IBAMA

15 (úteis)

EMPREENDEDOR

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 6º, §5º)

15 (úteis)

ICMBio

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 6º, §5º)

30

IBAMA

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 6º, §6º)

30

ICMBio

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 6º, §6º)

45

IBAMA

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 22)

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 6º, §1º)

Encaminhamento das complementações
solicitadas pelo ICMBio, ao IBAMA, quando
for o caso
Encaminhamento dos complementações
ao ICMBio, quando for o caso

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 6º, §2º, §4º)

No caso de indeferimento da autorização,
o empreendedor poderá solicitar, por
intermédio do IBAMA, a revisão da decisão
do ICMBio
Resposta à solicitação de revisão do
indeferimento da autorização
IBAMA pode solicitar reconsideração da
manifestação do ICMBio.
ICMBio se manifesta diante a solicitação
de reconsideração.
Prazo para requerimento e realização de
Audiência Pública
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/ICMBIO)
FASE

DESCRIÇÃO

PRAZO (dias)

Vistoria técnica

-

Solicitação de complementações

-

Elaboração

e

encaminhamento

das

complementações

RESPONSÁVEL

NORMATIVO
Resolução CONAMA nº 237/1997 (Art. 10,
inciso IV), IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 20, §1º)
IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 20, §1º)

120

EMPREENDEDOR

Resolução CONAMA nº 237/1997 (Art. 15)

-

IBAMA

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 5º, §2º)

30

ICMBio

Portaria MMA nº 55/2014 (Art. 5º, §2º)

Encaminhamento das complementações
ao EIA/RIMA, em caso de alterações no
componente
solicitação

avaliado
de

nova

pelo

ICMBio,

manifestação

e
ao

ICMBio
Avaliação das complementações, em caso
de alterações no componente avaliado
pelo

ICMBio,

e

emissão

de

nova

manifestação do ICMBio.
Análise do EIA/RIMA com elaboração de
Parecer

Técnico

viabilidade

conclusivo
ambiental

empreendimento,
manifestação

sobre

dos

do 180 dias corridos a partir do

considerando
demais

a
a

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 20)

aceite do EIA/RIMA

órgãos

IBAMA

envolvidos
Emissão da Licença Prévia (LP) após o
pagamento pelo empreendedor das taxas

-

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 26)

de licença e de análise dos estudos
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/ICMBIO)
FASE

DESCRIÇÃO

PRAZO (dias)

RESPONSÁVEL

-

EMPREENDEDOR

NORMATIVO

Elaboração e encaminhamento ao IBAMA
dos estudos ambientais referentes à fase
de LI e atendimento das condicionantes
ambiental da LP
Resolução CONAMA nº 237/1997 (Art. 10,
Solicitação de complementações

-

inciso IV), IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 28,
IBAMA

Licença de
Instalação
(LI)

Vistoria técnica
Elaboração

e

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 28, Parágrafo

encaminhamento

das

complementações

120

Parágrafo único)
único)

EMPREENDEDOR

Resolução CONAMA nº 237/1997 (Art. 15)

Análise dos documentos com elaboração
de Parecer Técnico Conclusivo sobre a

75

licença de instalação do empreendimento

IBAMA

Emissão da Licença de Instalação (LI) após
o pagamento pelo empreendedor das

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 28º)

-

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 31)

taxas de licença e análise dos estudos
Elaboração e encaminhamento ao IBAMA
dos estudos ambientais referentes à fase
Licença de

de LO e atendimento das condicionantes

Operação

ambiental da LI

-

EMPREENDEDOR

(LO)

Resolução CONAMA nº 237/1997 (Art. 10,
Solicitação de complementações

IBAMA

inciso IV), IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 33,
Parágrafo único)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/ICMBIO)
FASE

DESCRIÇÃO

PRAZO (dias)

Vistoria técnica
Elaboração

e

RESPONSÁVEL

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 33, Parágrafo

encaminhamento

das

complementações

120

NORMATIVO
único)

EMPREENDEDOR

Resolução CONAMA nº 237/1997 (Art. 15)

Análise dos documentos com elaboração
de Parecer Técnico Conclusivo sobre a

45

licença de operação do empreendimento

IBAMA

Emissão da Licença de Operação (LO)
após o pagamento pelo empreendedor das

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 33)

-

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 35)

taxas de licença e análise dos documentos
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c) Processo de licenciamento ambiental ordinário (Empreendimentos que seguem o rito ordinário e influenciam em terra
indígena, território quilombola, em áreas com a ocorrência de bens culturais acautelados e/ou ocorrer em localidades de
risco ou de endemismo para malária)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/FUNAI/IPHAN/FCP/MS)
FASE
Abertura
de
Processo

DESCRIÇÃO
Preenchimento

da

Ficha

de

Caracterização de Atividade (FCA)
Análise da FCA e instauração do processo
administrativo, se for o caso
IBAMA

disponibilizará

encaminhará

a

FCA

solicitação

PRAZO (dias) -

PRAZO (dias) -

EIA/RIMA

outros estudos

RESPONSÁVEL

-

EMPREENDEDOR

10 (úteis)

IBAMA

e
de

IBAMA

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 7º, §2º)
Portaria

10

10

IBAMA

manifestação aos órgãos envolvidos
Manifestação dos órgãos envolvidos ao

NORMATIVO

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
5º, §1º)

15 - 25

15 - 2530

ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS

Portaria

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
5º, §2º, §3º)

60 dias corridos a

Licença
Prévia (LP) Emissão do Termo de Referência (TR)

partir da instauração

IBAMA

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 11)

do processo
Elaboração e encaminhado ao IBAMA do
Estudo Ambiental
Check-list do Estudo Ambiental
Disponibilização de documentação aos
entes e municípios envolvidos

-

EMPREENDEDOR

30

IBAMA

-

EMPREENDEDOR

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 18, §1º)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/FUNAI/IPHAN/FCP/MS)
FASE

DESCRIÇÃO
Encaminhamento do Estudo Ambiental
aos órgãos envolvidos

das

EIA/RIMA

outros estudos

RESPONSÁVEL

NORMATIVO
Portaria

30

-

complementações

solicitadas pelos órgãos envolvidos
Manifestação

PRAZO (dias) -

15

IBAMA

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
6º)

Solicitação de complementações

Apresentação

PRAZO (dias) -

conclusiva

dos

-

ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS

Portaria

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
7º, §5º)
Portaria

60

20

EMPREENDEDOR

Interministerial

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
7º, §5º)

órgãos

envolvidos quanto ao Estudo
Prazo para requerimento e realização de
Audiência Pública
Vistoria técnica

90 - 105

30 - 45

ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS

45

-

Portaria

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
7º), IN FCP nº 01/2018 (Art. 11, §2º)
IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 22)

IBAMA

Resolução CONAMA nº 237/1997
(Art. 10, inciso IV), IN IBAMA nº
184/2008 (Art. 20, §1º)

Solicitação de complementações
Elaboração

e

encaminhamento

das

complementações

120

Análise do EIA/RIMA com elaboração de

180 dias corridos a

Parecer

partir do aceite do

Técnico

viabilidade

conclusivo
ambiental

sobre

a
do

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 20, §1º)
EMPREENDEDOR

IBAMA

Resolução CONAMA nº 237/1997
(Art. 15)
IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 20)

EIA/RIMA
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/FUNAI/IPHAN/FCP/MS)
FASE

DESCRIÇÃO
empreendimento,
manifestação

considerando

dos

demais

PRAZO (dias) -

PRAZO (dias) -

EIA/RIMA

outros estudos

RESPONSÁVEL

NORMATIVO

a

órgãos

envolvidos
Emissão da Licença Prévia (LP) após o
pagamento

pelo

empreendedor

das

-

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 26)

taxas de licença e de análise dos estudos
Elaboração e encaminhamento ao IBAMA
dos estudos ambientais referentes à fase
de LI e atendimento das condicionantes

-

EMPREENDEDOR

ambiental da LP
IBAMA

solicita

a

manifestação

dos

intervenientes quanto ao cumprimento
Licença de de condicionante e quanto aos planos e

Portaria
15

15

IBAMA

Manifestação
quanto

ao

dos

órgãos

envolvidos

cumprimento

de

condicionantes e quanto aos planos e

60

60

ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS

programas pertinentes
Solicitação de complementações

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
8º)

Instalação programas pertinentes
(LI)

Interministerial

-

-

ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS

Portaria

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
8º, §1º)
Portaria

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
8º, §2º)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/FUNAI/IPHAN/FCP/MS)
FASE

DESCRIÇÃO
Apresentação

das

complementações

solicitadas pelos órgãos envolvidos

PRAZO (dias) -

PRAZO (dias) -

EIA/RIMA

outros estudos

RESPONSÁVEL

NORMATIVO
Portaria

30

30

EMPREENDEDOR

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
8º, §2º)
Resolução CONAMA nº 237/1997

Solicitação de complementações

-

(Art. 10, inciso IV), IN IBAMA nº
IBAMA

Vistoria técnica
Elaboração

e

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 28,

encaminhamento

das

complementações

120

184/2008 (Art. 28, Parágrafo único)
Parágrafo único)

EMPREENDEDOR

Resolução CONAMA nº 237/1997
(Art. 15)

Análise dos documentos com elaboração
de Parecer Técnico Conclusivo sobre a
licença

de

instalação

do

75

empreendimento

IBAMA

Emissão da Licença de Instalação (LI)
após o pagamento pelo empreendedor
das taxas de licença e análise dos

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 28º)

-

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 31)

estudos
Licença de
Operação
(LO)

Elaboração e encaminhamento ao IBAMA
dos estudos ambientais referentes à fase
de LO e atendimento das condicionantes

-

EMPREENDEDOR

ambiental da LI
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/FUNAI/IPHAN/FCP/MS)
FASE

DESCRIÇÃO
IBAMA

solicita

a

manifestação

PRAZO (dias) -

PRAZO (dias) -

EIA/RIMA

outros estudos

RESPONSÁVEL

dos

intervenientes quanto ao cumprimento
de condicionante e quanto aos planos e

Portaria
15

15

IBAMA

quanto

dos

ao

órgãos

envolvidos

cumprimento

de

condicionantes e quanto aos planos e

60

60

ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS

programas pertinentes
Solicitação de complementações

Apresentação

das

-

complementações

solicitadas pelos órgãos envolvidos

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
8º)

programas pertinentes
Manifestação

NORMATIVO

-

ÓRGÃOS
ENVOLVIDOS

Portaria

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
8º, §1º)
Portaria

30

EMPREENDEDOR

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
8º, §2º)
Portaria

30

Interministerial

Interministerial

MMA/MJ/Minc/MS nº 60/2015 (Art.
8º, §2º)
Resolução CONAMA nº 237/1997

Solicitação de complementações

(Art. 10, inciso IV), IN IBAMA nº
IBAMA

Vistoria técnica
Elaboração

e

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 33,

encaminhamento

complementações

das

120

184/2008 (Art. 33, Parágrafo único)
Parágrafo único)

EMPREENDEDOR

Resolução CONAMA nº 237/1997
(Art. 15)
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL ORDINÁRIO (IBAMA/FUNAI/IPHAN/FCP/MS)
FASE

DESCRIÇÃO

PRAZO (dias) -

PRAZO (dias) -

EIA/RIMA

outros estudos

RESPONSÁVEL

NORMATIVO

Análise dos documentos com elaboração
de Parecer Técnico Conclusivo sobre a

45

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 33)

licença de operação do empreendimento
IBAMA

Emissão da Licença de Operação (LO)
após o pagamento pelo empreendedor
das taxas de licença e análise dos

-

IN IBAMA nº 184/2008 (Art. 35)

documentos
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d) Processo de licenciamento ambiental específico (Enquadramento no Art. 19 da Portaria MMA Nº 289/2013)
Procedimento Específico: Enquadramento no Art. 19 da Portaria MMA Nº 289/2013¹,2
Atividade: Atividades de manutenção, contemplando conservação, recuperação e restauração
DESCRIÇÃO
Comunicação

ao

IBAMA,

PRAZO (dias)

RESPONSÁVEL

-

EMPREENDEDOR

15

IBAMA

contendo

caracterização da atividade, incluindo-se as
jazidas

de

empréstimo,

NORMATIVO

localização

e

medidas de controle e monitoramento

Portaria MMA Nº 289/2013 (Art.
19, §1º)

ambiental a serem adotadas.
Manifestação do IBAMA

Portaria MMA Nº 289/2013 (Art.
19, §1º)

Atividade: Atividades de melhoramento, desde que tenham extensão de até 5 km e não se enquadrem na exigência de que trata o art. 10 da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981
DESCRIÇÃO
Comunicação

ao

IBAMA,

contendo

PRAZO (dias)

RESPONSÁVEL

-

EMPREENDEDOR

30

IBAMA

NORMATIVO

a

caracterização da atividade, localização,
necessidade ou
vegetação,

não de supressão de

medidas

monitoramento

de

ambiental

controle
a

e

Portaria MMA Nº 289/2013 (Art.
19, §2º)

serem

adotadas e cronograma de obras.
Manifestação do IBAMA

Portaria MMA Nº 289/2013 (Art.
19, §2º)
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Procedimento Específico: Enquadramento no Art. 19 da Portaria MMA Nº 289/2013¹,2
Atividade: Ampliação da capacidade, incluindo a duplicação parcial, exceto para rodovias localizadas na Amazônia Legal, e desde que inserida na faixa de
domínio existente, tenha extensão de até 25 km e que não implique em supressão de vegetação nativa arbórea, intervenção em área de preservação
permanente - APP, relocação de população, intervenção direta em áreas legalmente protegidas e não se enquadre na exigência de que trata o art. 10 da
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981
DESCRIÇÃO
Comunicação

ao

IBAMA,

contendo

PRAZO (dias)

RESPONSÁVEL

-

EMPREENDEDOR

30

IBAMA

o

Relatório Técnico constante do anexo IV
desta portaria
Apreciação prévia do IBAMA

NORMATIVO
Portaria MMA Nº 289/2013 (Art.
19, §3º)
Portaria MMA Nº 289/2013 (Art.
19, §3º)

Observações:
¹ Todas as concessionárias de rodovias federais possuem Licença de Operação – LO ou o Termo de Compromisso Ambiental – TCA assinado. Ademais,
aquelas que possuem LO já se encontram com ASV vinculada, que permite a supressão de vegetação nativa e/ou em APP para obras de manutenção e
melhorias.
² Não estão incluídos nos prazos citados acima os prazos adicionais necessários para a obtenção de autorizações, tais como: Autorização para Supressão
de Vegetação – ASV, Autorização de Captura, coleta e transporte de material Biológico – Abio, Outorga de Uso de Recursos Hídricos, entre outras. O
processo deverá ocorrer de forma concomitante.
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e) Processo de licenciamento ambiental específico (Emissão de Licença de Instalação (LI) Direta - Portaria MMA Nº 289/2013)
Procedimento Específico: Emissão direta de Licença de Instalação - LI (Portaria MMA nº 289/2013)¹,2
Atividade: Obras de Implantação e Pavimentação
DESCRIÇÃO
Requerimento

para

o

PRAZO (dias)

RESPONSÁVEL

NORMATIVO

-

EMPREENDEDOR

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 3º, §3º)

20

IBAMA

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 3º, §4º)

30

IBAMA

licenciamento

ambiental específico com a comprovação do
disposto no §1º, Art. 3º da Portaria MMA nº
289/2013 e apresentação da FCA
Ratificação

do

IBAMA

quanto

ao

enquadramento no licenciamento ambiental
específico
Emissão do Termo de Referência (TR),
incluindo os TR dos órgãos envolvidos
Apresentação dos estudos ambientais

Análise de check list

7º, §2º)

EMPREENDEDOR

30

Realização de vistorias técnicas

Realização de consulta pública

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 6º, Art.

IBAMA

IBAMA

30

IBAMA

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º, §3º)
Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º,
inciso V)
Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º, §6º)

146 de 149

Procedimento Específico: Emissão direta de Licença de Instalação - LI (Portaria MMA nº 289/2013)¹,2
Solicitação de complementações

IBAMA

Apresentação da complementações
Análise dos estudos ambientais e emissão de
parecer técnico conclusivo

120

EMPREENDEDOR

180

IBAMA

-

IBAMA

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º, §9º)
Resolução CONAMA nº 237/1997 (Art.
15)
Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º, §7º)

Emissão da LI Direta, após o pagamento pelo
empreendedor das taxas de licença e análise
dos estudos
Atividade: Obras de Duplicação ou Ampliação
DESCRIÇÃO

Requerimento

para

o

PRAZO (dias)

RESPONSÁVEL

NORMATIVO

-

EMPREENDEDOR

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 4º, §2º)

20

IBAMA

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 4º, §3º)

30

IBAMA

licenciamento

ambiental específico com a comprovação do
disposto no §1º, Art. 4º da Portaria MMA nº
289/2013 e apresentação da FCA

Ratificação

do

IBAMA

quanto

ao

enquadramento no licenciamento ambiental
específico
Emissão do Termo de Referência (TR),
incluindo os TR dos órgãos envolvidos

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 6º, Art.
7º, §2º)
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Procedimento Específico: Emissão direta de Licença de Instalação - LI (Portaria MMA nº 289/2013)¹,2
Apresentação dos estudos ambientais

EMPREENDEDOR

Análise de check list

30

IBAMA

Realização de vistorias técnicas

IBAMA

Realização de consulta pública

30

Solicitação de complementações

Apresentação da complementações
Análise dos estudos ambientais e emissão de
parecer técnico conclusivo

120

180 (EA)

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º,
inciso V)

IBAMA

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º, §6º)

IBAMA

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º, §9º)

EMPREENDEDOR

90 (RAS)

Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º, §3º)

IBAMA

Resolução CONAMA nº 237/1997 (Art.
15)
Portaria MMA nº 289/2013 (Art. 7º, §7º)

Emissão da LI Direta, após o pagamento pelo
empreendedor das taxas de licença e análise

-

IBAMA

dos estudos
Observações:
¹ Todas as concessionárias de rodovias federais possuem Licença de Operação – LO ou o Termo de Compromisso Ambiental – TCA assinado. Ademais,
aquelas que possuem LO já se encontram com ASV vinculada, que permite a supressão de vegetação nativa e/ou em APP para obras de manutenção e
melhorias.
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Procedimento Específico: Emissão direta de Licença de Instalação - LI (Portaria MMA nº 289/2013)¹,2
² Não estão incluídos nos prazos citados acima os prazos adicionais necessários para a obtenção de autorizações, tais como: Autorização para Supressão
de Vegetação – ASV, Autorização de Captura, coleta e transporte de material Biológico – Abio, Outorga de Uso de Recursos Hídricos, entre outras. O
processo deverá ocorrer de forma concomitante.
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