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N
a Política Nacional de
Meio Ambiente (PNMA),

o licenciamento tem como fun-
ção garantir que um empreen-
dimento é passível de realizar
suas atividades em conformi-
dade com uma série de requi-
sitos ambientais, levando em
conta ainda, os requisitos so-
ciais e econômicos.

O licenciamento ambi-
ental é o instrumento com
respaldo legal que permite o
reconhecimento público de
que as atividades serão rea-
lizadas em consonância
com a legislação ambiental e
em consideração à qualida-
de ambiental.

No âmbito federal, cabe ao
IBAMA licenciar as atividades
desenvolvidas em mais de
um estado, e daquelas cujos
impactos ambientais ultra-
passem os limites territoriais
do estado onde será implan-
tado o empreendimento. Já
para os de menor porte, onde
os impactos avaliados sejam
restritos ao território do esta-
do, a competência para ava-
liação e emissão das licen-
ças, será de responsabilida-
de dos órgãos estaduais e
municipais, como as Secre-
tarias de Meio Ambiente.
Cabe lembrar que o licencia-
mento deve ser requerido em
apenas uma esfera, poden-
do ser federal, estadual ou
municipal.

O processo de licencia-
mento ambiental é compos-
to por três etapas:

Licença Prévia (LP) é so-
licitada ao IBAMA na fase de
planejamento da implanta-
ção do empreendimento.

LEGISLAÇÃO E LICENCIAMENTO
COMO FUNCIONA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Essa licença tem como fun-
ção a comprovação, por
meio de estudos técnicos, a
aprovação da viabilidade
ambiental do projeto, autori-
zando sua locação e con-
cepção técnica, além de es-
pecificar condições para o
desenvolvimento do projeto
executivo.

Licença de Instalação (LI)
tem como função autorizar o
começo da obra de instala-
ção do empreendimento e
tem prazo de validade. Tal
prazo é estabelecido através
do cronograma executivo de
instalação do projeto,
não podendo ser superior a
seis anos. Empreendimen-
tos onde houver a necessi-
dade de supressão de vege-
tação serão necessários
também, a Autorização de
Supressão de Vegetação
(ASV), subsidiada por meio
de Inventário Florestal.

O Plano Básico Ambien-
tal (PBA) é um documento re-
querido para liberação da li-
cença de implantação e que
detalha os programas ambi-
entais necessários para mi-
nimizar os impactos negati-
vos e potencialização dos
impactos positivos, identifica-
dos durante os estudos téc-
nicos.

Licença de Operação
(LO) deverá ser solicitada
anteriormente ao início da
operação do empreendimen-
to. É essa licença que auto-
riza o início do funcionamen-
to do empreendimento. Sua
liberação está condicionada
à vistoria com objetivo de ve-
rificar se todas as exigênci-

as e pormenores técnicos
mencionados no projeto exe-
cutivo aprovado foram de-
senvolvidos durante sua ins-
talação. Ainda, deverão estar
de acordo com a LP e LI. A
LO também tem prazo
de validade, não podendo ser
superior a dez anos e inferi-
or a quatro anos.

No processo de licencia-
mento ambiental os estu-
dos técnicos são elaborados
junto aos órgãos ambientais
envolvidos no licenciamento,
aos órgãos federais de ges-
tão do patrimônio histórico,
às comunidades indígenas,
às comunidades quilombo-
las, à Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde do Ministério
da Saúde (controle de ende-
mias), entre outros. Neste
contexto, as prefeituras dos
municípios influenciados, di-
reta ou indiretamente pelo
e m p r e e n d i m e n t o
são ouvidas sobre a questão
da adequada inserção do
empreendimento frente ao
Plano Diretor de Uso e Ocu-
pação do Solo do município.

Para os empreendimento
com impacto ambiental sig-
nificativo, mensurado através
do tipo de atividades,
o empreendedor deverá rea-
lizar o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e respectivo
Relatório de Impacto
Ambiental(RIMA). Para os
demais empreendimentos,
com menor porte, serão re-
queridos estudos mais sim-
ples.

O EIA é um documento
técnico embasado cientifica-
mente, compostos por diag-

nóstico ambiental dos meios
físico, biótico e socioeconô-
mico, análise dos impactos
ambientais do empreendi-
mento e de suas alternativas
locacionais; definição das
medidas mitigadoras dos im-
pactos negativos e também
medidas compensatórias;
além de medidas
de acompanhamento e mo-
nitoramento.

O RIMA é o documento
público, escrito com uma lin-
guagem com menor rigor
técnico, que apresenta as in-
formações contidas no EIA de
forma objetiva e adequada a
compreensão de toda a po-
pulação. Durante a elabora-
ção desses estudos são re-
alizadas audiências públicas
para apresentar a proposta
do empreendimento e tam-
bém consultar as comunida-
des locais sobre a implanta-
ção do mesmo.

Dessa forma, entende-se
que o Licenciamento
Ambiental é necessariamen-
te preciso para a correta ges-
tão dos recursos naturais no
país, contando com o traba-
lho dos órgãos de fiscaliza-
ção para assegurar que as
ações que impactam o meio
ambiente sejam realizadas
de acordo com a legislação.

Na Resolução CONAMA
nº 237, de 19 de dezembro de
1997, que dispõe sobre a re-
visão e complementação dos
procedimentos e critérios uti-
lizados para o licenciamen-
to ambiental, encontra-se no
Anexo I, as atividades ou em-
preendimentos sujeitos ao li-
cenciamento ambiental.
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Distribuição gratuita

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 1,39R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 5,39R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 12,61R$          
7 ARAME 22 GALV. KG. 13,57R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 45,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
13 COLETA TB 15,51R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 28,75R$          
16 ESTRIA V MIL. 38,35R$          
17 ESTRIADOR UNID. 5,00R$            
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
19 FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 66,20R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 10,65R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 48,97R$          
32 RASPADORES UNID. 5,96R$            
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  TON. 2.450,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  TON. 2.440,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 169,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
  

SEMINÁRIO SOBRE INCÊNDIOS FLORESTAIS

A
cidade de Viçosa, em
Minas Gerais, sediará

nos dias 28 e 29 de setembro
de 2017, o Seminário Interna-
cional sobre Prevenção e Con-
trole de Incêndios Florestais.

Promovido pela SIF – Soci-
edade de Investigações Flores-
tais e pela Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV), o evento
terá a participação de represen-
tante da Espanha e de Portu-
gal objetivando fomentar o in-
tercâmbio de profissionais e
pesquisadores brasileiros.

Serão debatidos temas
como: Utilização de produtos
químicos na prevenção e com-
bate a incêndios florestais (Al-
berto Laranjeiro – Equilíbrio Pro-

teção Florestal); Experiências
de Portugal no combate aos in-
cêndios florestais (Nuno Osorio
- Comandante de Bombeiros da
Figueira da Foz (Portugal); Ma-
nejo integrado do fogo: Situação
atual e perspectivas futuras nas
Unidades de Conservação
(Christian Niel Berlinck – ICM-
BIO); Tecnologia de combate a
incêndios florestais com uso de
aeronaves (Bruno Santos - ww
Aeroagricola); A Prevenção à es-
cala da paisagem para fazer
frente aos grandes incêndios flo-
restais (Emanuel Sousa de Oli-
veira - Universidade de Santia-
go de Compostela (Espanha);
Estratégias de prevenção de in-
cêndios em povoamentos flo-
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restais (Alex Giovanny de Bar-
ros Medeiros – CENIBRA); As-
pectos operacionais da preven-
ção e controle de incêndios em
áreas florestais (Rodrigo Nas-
cimento – Gerdau Aços Lon-
gos); Aspectos de saúde e se-
gurança durante o combate a
incêndios florestais (Rodrigo
Belo - Previncêndio/SEMAD
MG); Uso de LGE – Líquido
Gerador de Espuma – em ope-
rações de combate a incêndi-
os florestais (Candido Martins
Coelho – Guarany); Gestão das

operações de incêndios flores-
tais no Mato Grosso (Corpo de
Bombeiros Militar- MT); Opera-
cionalização de novas tecnolo-
gias e sistemas de prevenção e
combate aos incêndios flores-
tais (Edmilson Bitti Loureiro –
Fibria Celulose).

O seminário tem o apoio
das empresas Cenibra, Co-
pener Florestal, Guarany, ww
Aeroagricola, Capes e COAL-
TECH Engenharia.

Inscrições: www.sif.org.br/
@incendios2017


