
:

*

+

)

williamfreire.com.br

ambiental@williamfreire.com.br

Rua Paraíba, 476 - 4º andar - Savassi - 30130-141

(31) 3261-7747

Deliberação Normativa COPAM nº 217, 
de 06 de dezembro de 2017

Principais mudanças nas regras de 
licenciamento ambiental no 
Estado de Minas Gerais





Introdução
Em 8 de dezembro de 2017, foi publicada, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa 
COPAM nº 217, de 6 de dezembro de 2017, que revoga, entre outras, a Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, 
bem como define novas regras para o licenciamento ambiental no Estado.

As novas regras promovidas pela Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017 entram em vigor 60 dias após 
a sua publicação, em 06/02/2018. As regras de classificação das atividades da deliberação atingirão tanto os 
novos processos quanto os processos já formalizados e pendentes de análise, que visem ao licenciamento 
ambiental (inclusive os corretivos e de renovação) ou a obtenção de Autorização Ambiental de Funcionamento. 
Para as licenças concedidas, as novas regras serão aplicadas caso o empreendedor não se manifeste em 30 dias 
requerendo a continuidade do processo na modalidade já orientada ou formalizada1.

Esta cartilha objetiva apresentar, de forma objetiva e linguagem simples, as principais mudanças de procedimentos 
a serem observadas pelos empreendedores, em decorrência da nova norma.

1  Nos termos do art. 38, III da DN, este requerimento deve ser feito em, no máximo, 30 dias contados a partir da vigência da norma, ou seja, até 08/03/2018.
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1. Inclusão do critério locacional como fator para definição do licenciamento 
ambiental aplicável ao empreendimento/atividade

A Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004 classificava os empreendimentos/atividades com base na conjugação (i) do potencial poluidor geral 
da atividade, pré-fixado na norma com base nas características intrínsecas da atividade, considerando as variáveis ambientais: ar, água e solo e (ii) 
do porte, variável de acordo com a unidade de medida estabelecida para a atividade.

Com base na conjugação do porte e potencial poluidor, o empreendimento/atividade era enquadrado como classe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 e, a partir de 
então, era definida a modalidade de licenciamento ambiental aplicável ao processo.

Com a vigência do novo regramento, passa também a ser considerado, para fins da definição da modalidade de licenciamento ambiental, o critério 
locacional, que será avaliado de acordo com a relevância e a sensibilidade dos componentes ambientais do local em que se pretende instalar o 
empreendimento, sendo aferido, de acordo com as suas características, peso de 0 a 2:

Critérios locacionais de enquadramento Peso

Localização prevista em unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei 2

Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”, exceto árvores isoladas 2

Supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas 1

Localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno, quando não houver 
zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo, excluídas as áreas urbanas

1

Localização prevista em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA 1

Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas 1

Localização prevista em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal 1

Localização prevista em áreas designadas como Sítios Ramsar* 2

Localização prevista em área de drenagem a montante de trecho de curso d’água enquadrado em classe especial 1

Captação de água superficial em Área de Conflito por uso de recursos hídricos 1

Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio 1

Tabela 4 da Deliberação Normativa COPAM 217/2017    |    * Zonas Úmidas de Importância Internacional.
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Surge, portanto, uma nova matriz de fixação da modalidade de licenciamento ambiental, a ser avaliada de acordo com a classe do empreendimento, 
apurada com base no porte/potencial poluidor do empreendimento/atividade conjugada com o peso do empreendimento/atividade, a ser avaliado 
com base nos critérios locacionais:

Classe por porte e potencial poluidor/degradador

1 2 3 4 5 6

Critério 
Locacional

0
LAS 

Cadastro
LAS 

Cadastro
LAS 
RAS

LAC1 LAC2 LAC2

1
LAS 

Cadastro
LAS 
RAS

LAC1 LAC2 LAC2 LAT

2
LAS 
RAS

LAC1 LAC2 LAC2 LAT LAT

Importante destacar que os critérios locacionais previstos na Tabela 4 da norma não se confundem com os critérios locacionais de 
restrição ou vedação exemplificados na Tabela 5 e constantes em normas específicas. Significa dizer que os critérios locacionais devem 

ser considerados para fins de enquadramento, caso ultrapassadas as vedações e restrições porventura estabelecidas em normas 
específicas.
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2. Modalidades de licenciamento ambiental

2.1. Regra geral

Até a publicação do Decreto Estadual nº 47.137, de 24 de janeiro de 2017, a obtenção de licenças ambientais de forma concomitante era admitida no 
Estado de Minas Gerais, somente nas hipóteses de:

i. Empreendimentos enquadrados pela Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004 como Classes 3 ou 4, para os quais era admitida a solicitação 
da licença prévia de forma concomitante com a licença de instalação (LP+LI)2;

ii. Ampliação de empreendimentos em operação, onde era admitida, independentemente da classe, a solicitação da licença prévia de forma 
concomitante com a licença de instalação (LP+LI)3;

iii. Empreendimentos destinados à construção de habitações de interesse social enquadrados pela Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, 
como Classes 3 ou 4, para os quais se admitia a solicitação de licenciamento ambiental unificado (LP+LI+LO)4; 

iv. Empreendimentos agrossilvipastoris, para os quais era possível a solicitação da análise das licenças de instalação e operação de forma 
concomitante, desde que a instalação implicasse a operação e

v. Empreendimentos de (a) disposição de estéril ou de rejeito inerte e não inerte da mineração (classe II-A e II-B, segundo a NBR 10.004) em cava 
de mina, em caráter temporário ou definitivo, sem necessidade de construção de barramento para contenção; (b) reaproveitamento de bens 
minerais dispostos em pilha de estéril ou rejeito e (c) reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem, para os quais o licenciamento 
ambiental deveria ocorrer de forma única (LP+LI+LO)5.

2 Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004. Art. 1º §1º - As Licenças Prévia e de Instalação dos empreendimentos enquadrados nas classes 3 e 4 poderão ser solicitadas e, a critério do órgão ambiental, expedidas concomitantemente.

3 Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004. Art. 9º §5º - Os empreendimentos em que as modificações e/ou ampliações se enquadrarem em classes 3, 4, 5 e 6 poderão solicitar que a LP e a LI sejam, a critério do órgão ambiental, 
expedidas concomitantemente.

4 Deliberação Normativa COPAM nº 141/2009. Art. 3º - Os empreendimentos enquadrados nas classes 3 e 4 nos termos desta Deliberação Normativa se sujeitarão ao Licenciamento Ambiental Simplificado nos termos da Resolução 
CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009.

5 Deliberação Normativa COPAM nº 210/2016. Art. 4º. As atividades relacionadas no artigo 2º desta Deliberação Normativa serão submetidas ao licenciamento ambiental, independente da classe, e executadas em única fase, de 
forma concomitante, nos termos do artigo 19, inciso III, da Lei Estadual 21.972, de 21 de janeiro de 2016. Parágrafo único. Sem prejuízo de outros documentos exigíveis, os requerimentos de licença para as atividades relacionadas 
no artigo 2º desta Deliberação Normativa serão instruídos com Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA), cujos termos de referência específicos serão disponibilizados pela SEMAD.
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A partir da vigência do Decreto Estadual nº 47.137, de 24 de janeiro de 2017, a possibilidade do agrupamento de etapas do processo de licenciamento 
ambiental foi estendida da seguinte forma:

i. Os empreendimentos/atividades enquadrados como (a) de pequeno porte e grande potencial poluidor6; (b) de médio porte e médio potencial 
poluidor ou (c) de grande porte e pequeno potencial poluidor passaram a poder requerer o licenciamento ambiental de forma unificada (LP+LI+LO);

ii. Os empreendimentos/atividades enquadrados como (a) de médio porte e grande potencial poluidor7; (b) de grande porte e médio potencial 
poluidor e (c) de grande porte e grande potencial poluidor passaram a poder requerer o licenciamento ambiental de forma concomitante (LP+LI 
ou LI+LO).

 Com a vigência da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, por sua vez, as modalidades de licenciamento ambiental passarão a ser as seguintes:

i. Licenciamento Ambiental Trifásico (LAT), no qual a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação são concedidas em etapas sucessivas.

ii. Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC), que se divide em:

a LAC1, no qual as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação são concedidas em fase única (LP+LI+LO); e 

b LAC2, no qual as Licenças Prévia e de Instalação ou as Licenças de Instalação e de Operação serão emitidas de forma concomitante.

iii. Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), que se divide em:

a LAS-RAS: realizado em uma única etapa, mediante apresentação de Relatório Ambiental Simplificado, contendo a descrição da atividade ou 
do empreendimento e as respectivas medidas de controle ambiental e

b LAS-Cadastro: realizado em uma única etapa, mediante o cadastro de informações relativas à atividade ou ao empreendimento em sistema 
eletrônico a ser disponibilizado pelo órgão ambiental. A licença será expedida por meio eletrônico

Como regra geral, a norma estabelece que a modalidade aplicável a cada tipo de empreendimento/atividade deverá ser avaliada de 
acordo com a matriz de fixação constante na Tabela 3 do Anexo Único da DN.

6 Enquadrado como classe 3 pela DN COPAM nº 74/2004.

7 Enquadrado como classe 5 pela DN COPAM nº 74/2004.
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2.2. Exceções

2.2.1. Atividades com modalidade de licenciamento ambiental pré-definida pela norma
Apesar da regra geral ser a fixação da modalidade de licenciamento ambiental a partir da análise da matriz de fixação constante na Tabela 3 do Anexo 
Único da DN, a nova norma preestabeleceu a modalidade de licenciamento ambiental a ser aplicada pelo órgão ambiental em determinados casos, 
independentemente da classe ou de critérios locacionais.

É o caso dos empreendimentos já licenciados, para os quais as ampliações, de acordo com o art. 8º, §6º, poderão se regularizar por meio de LAC1 
(LP+LI+LO), a critério do órgão ambiental8. 

Especificamente para os aeroportos regionais já regularizados, a ampliação, que esteja circunscrita aos limites do sítio aeroportuário e seja considerada 
de baixo potencial de impacto ambiental, deverá ser regularizada por meio de LAS/RAS.

É o caso também dos licenciamentos para a recapacitação ou repotenciação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), que poderão ser licenciadas 
na modalidade LAS/RAS, desde que satisfeitas as seguintes condições:

i. Que não haja qualquer modificação na área do reservatório e no trecho de vazão reduzida (TVR);

ii. Que não sejam necessárias alterações na outorga de direito de uso de recursos hídricos vigente para a PCH;

iii. Que a capacidade instalada após a recapacitação ou repotenciação não ultrapasse 30 megawatts.

8 Importante observar que caso o órgão ambiental entenda que a ampliação é resultante de fragmentação do processo de licenciamento ambiental original, o empreendedor será autuado e a atividade regularizada pela regra geral.
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2.2.2. Atividades com vedação expressa ao licenciamento ambiental por meio do LAS-Cadastro
Apesar de, regra geral, a definição da modalidade do licenciamento ambiental aplicável ao empreendimento/atividade ser avaliada com base na 
matriz de conjugação constante na Tabela 3 do Anexo Único da DN, existem alguns tipos de atividades para as quais, por sua natureza, já foi vedado 
de plano o licenciamento ambiental simplificado na modalidade LAS-Cadastro, quais sejam:

Listagem Código Atividade

B
B-06-02-5 Serviço galvanotécnico

B-03-04-2 Produção de ligas metálicas (ferroligas), silício metálico e outras ligas à base de silício

E

E-03-07-7 Aterro sanitário, inclusive Aterro Sanitário de pequeno porte (ASPP)

E-03-07-9 Unidade de triagem de recicláveis e/ou de tratamento de resíduos orgânicos originados de resíduos sólidos urbanos

E-03-06-9 Estação de tratamento de esgoto

E-04-02-2 Distrito industrial e zona estritamente industrial, comercial ou logística

F

F-05-12-6 Aterro para resíduos não perigosos, classe II-A e II-B, exceto resíduos sólidos urbanos e resíduos da construção civil

F-05-13-5
Disposição final de resíduos de serviços de saúde (Grupos A4, B sólido não perigoso, E sem contaminação biológica, Grupo Dm 
e Grupos A1, A2 e E com contaminação biológica submetidos a tratamento prévio) em aterro sanitário, aterro para resíduos não 
perigosos – classe II A, ou célula de disposição especial

F-05-13-7
Tratamento de resíduos de serviço de saúde (Grupos A e E com contaminação biológica), visando à redução ou eliminação da carga 
microbiana, tais como desinfecção química, autoclave ou micro-ondas

F-05-18-0
Aterro de resíduos classe “A” da construção civil, exceto aterro para fins de terraplanagem em empreendimento ou atividade com 
regularização ambiental ou com a finalidade de nivelamento de terreno previsto em projeto aprovado da ocupação

F-05-18-1 Áreas de triagem, transbordo e armazenamento transitório e/ou reciclagem de resíduos da construção civil e volumosos

G G-02-04-6 Suinocultura
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Como regra geral, o LAS-Cadastro também não é permitido para atividades minerárias enquadradas como classe 1 ou 2, ressalvadas as 
previstas nos seguintes Códigos:

Listagem Código Atividade

A

A-03-01-8 Extração de areia e cascalho* para utilização imediata na construção civil

A-03-01-9
Extração de cascalho, rocha para produção de britas, areia fora da calha dos cursos d’água e demais coleções hídricas, para aplicação 
exclusivamente nas obras rodoviárias executadas por entidades da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, Estadual e Federal

A-03-02-6 Extração de argila usada na fabricação de cerâmica vermelha

A-04-01-4 Extração de água mineral ou potável de mesa

A-06-01-1 Prospecção de gás natural ou de petróleo (levantamento geofísico)

* Apesar da previsão expressa da possibilidade de licenciar a atividade de extração de areia e cascalho enquadrada como classe 1 ou 2, por meio de LAS Cadastro, atualmente existe Processo Judicial em curso (0024.14.058.093-
7), instaurado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Estado, cujo objetivo é vedar o exercício da atividade de extração de areia e cascalho por meio de AAF e exigir que para este tipo de empreendimento 
seja exigido processo de licenciamento ambiental amparado por EIA/RIMA. Em 11/08/2017 foi proferida sentença no processo condenando o Estado de Minas Gerais na obrigação de não fazer consistente em abster-se de 
conceder AAF para atividades de extração de areia e cascalho em seu território, bem como nas obrigações de fazer de exigir a elaboração de EIA/RIMA e obtenção de licenciamento ambiental para toda e qualquer atividade 
de extração de areia e/ou cascalho. Atualmente o processo encontra-se em fase recursal.
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3. Atividades dispensadas de revalidação de LO

De acordo com o art. 7º §4º da Deliberação Normativa COPAM nº 17/1996, eram considerados dispensados de processo de revalidação de LO os 
empreendimentos/atividades de loteamentos do solo urbano para fins exclusiva, ou predominantemente residenciais e distritos industriais.

Com a vigência da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, passam a ser dispensados do processo de revalidação, os empreendimentos/
atividades de: 

i. Infraestrutura de transporte;

ii. Linhas de transmissão de energia elétrica;

iii. Barragem de saneamento ou perenização;

iv. Barragens ou bacias de amortecimento de cheias;

v. Diques de contenção de cheias de corpo d’água;

vi. Canalização e/ou retificação de curso d’água;

vii. Parcelamento do solo;

viii. Transposição de águas entre bacias;

ix. Interceptores, emissários, elevatórias e reversão de esgoto;

x. Parques cemitérios;

xi. Infraestrutura de irrigação.

Apesar de não ser necessária a revalidação da licença de operação das atividades descritas acima, o empreendedor não fica isento das 
obrigações de controle ambiental enquanto perdurar a operação do empreendimento/atividade.
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4. Inclusão de modalidade de estudo ambiental

 Além dos estudos ambientais já previstos nas normas de licenciamento ambiental do Estado de Minas Gerais9, passa a ser previsto como estudo 
ambiental o Relatório Ambiental Simplificado (RAS).

 O estudo visa identificar, de forma sucinta, os possíveis impactos ambientais e medidas de controle, relacionadas à localização, instalação, operação 
e ampliação de empreendimentos/atividades consideradas de baixo impacto ambiental, passíveis de LAS-RAS.

 A criação do estudo simplificado soluciona a maior crítica existente à Autorização Ambiental de Funcionamento, substituída pela LAS: a 
desnecessidade de aprovação prévia pelo órgão ambiental de estudo ambiental que preveja os impactos ambientais inerentes ao empreendimento/
atividade enquadrada como de baixo impacto e as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas para o funcionamento da atividade.

 Entretanto, é necessário aguardar a definição de termo de referência a ser observado para a elaboração deste estudo e a efetiva implementação da 
Licença Ambiental Simplificada pelo órgão ambiental.

5. Conversão da Autorização Ambiental de Funcionamento para Licença Ambiental 
Simplificada

 Nos termos do art. 39 da Deliberação Normativa, as Autorizações Ambientais de Funcionamento emitidas serão convertidas em Licenças Ambientais 
Simplificadas, desde que apresentada toda a documentação exigida pelo órgão ambiental licenciador.

 Importante observar que a norma não cita para qual das modalidades de Licença Ambiental Simplificada (LAS-Cadastro ou LAS/RAS) a AAF será 
convertida e nem a documentação necessária para que o empreendedor proceda com a conversão.

 De toda forma, enquanto a LAS não for implementada pelo órgão ambiental, permanecerá sendo possível a emissão de AAF para os empreendimentos/
atividades enquadrados na matriz de fixação como passíveis de LAS, seja ele na modalidade Cadastro ou LAS-RAS. 

9 EIA/RIMA, RCA, PCA e RADA.
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6. Criação do Sistema Informatizado da Infraestrutura de dados espaciais do SISEMA 
(IDE-Sisema) 

A Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017 prevê, em seu art. 6º §5º e art. 25, a criação de um sistema público informatizado, contendo dados 
e informações ambientais georreferenciadas da infraestrutura de dados espaciais do SISEMA, denominado de IDE-Sisema.

Quando implantado, o sistema será público e deverá ser utilizado pelo empreendedor para fins de planejamento do empreendimento/atividade e 
auxílio na verificação da incidência dos critérios locacionais e fatores de restrição ou vedação constantes nas Tabelas 4 e 5 do Anexo Único da DN.

O sistema será utilizado ainda pelo órgão ambiental como um dos instrumentos de análise técnica dos processos de licenciamento ambiental.

O fomento do sistema dar-se-á a partir de informações apresentadas em (i) estudos ambientais vinculados a processos de licenciamento ambiental; 
(ii) estudos, planos e programas produzidos por órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e/ou municipais, além de instituições de ensino e 
pesquisa e (iii) estudos de organizações não governamentais e instituições privadas, formalizados mediante termo de cooperação técnica firmado 
com o órgão ambiental.

7. Alteração nas regras de protocolo de documentos 

Antes da vigência da nova Deliberação Normativa, os protocolos de cumprimento de condicionantes, resposta de ofícios, defesas, recursos e demais 
manifestações de processos administrativos em geral podiam ser realizadas em quaisquer das unidades administrativas do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente (SISEMA).

Com a publicação da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, o protocolo de quaisquer documentos e/ou informações referentes aos processos 
de regularização ambiental passa a ser possível apenas na Unidade do SISEMA responsável pelo trâmite do processo em questão.

Alternativamente, passa a ser possível o protocolo de documentos por meio de postagem pelos correios direcionada para a regional responsável, 
caso em que será  considerada, para fins de contagem de prazo, a data da postagem do documento.



15Principais mudanças das regras de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais

8. Regras transitórias relevantes

A nova Deliberação Normativa modificou a listagem de atividades passíveis de licenciamento ambiental, excluindo alguns Códigos anteriormente 
previstos, criando novos e modificando alguns já existentes, seja para reclassificação de listagem, seja para adequação do potencial poluidor ou 
alteração dos parâmetros para aferição do porte do empreendimento.

Conforme disposto no art. 36 da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, os processos de empreendimentos que, em função destas modificações 
passaram a ser dispensados de licenciamento ambiental, foram declarados extintos, com seu consequente arquivamento.

Da mesma forma, ficam automaticamente revogadas as licenças e autorizações ambientais de funcionamento concedidas a empreendimentos que 
passem a ser dispensados de licenciamento ambiental, a partir da vigência desta Deliberação Normativa.

8.1. Atividades excluídas da listagem de atividades passíveis de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais

Listagem Código Atividade Motivo da Exclusão

A

A-02-05-4
Lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas 
cársticas com ou sem tratamento

As fragilidades do ambiente cárstico deverão ser tratadas na avaliação dos impactos 
da atividade de mineração específica, devendo a atividade ser enquadrada no código 
condizente com a atividade de lavra exercida pelo empreendimento.

A-05-02-9
Obras de infraestrutura (pátios de resíduos e 
produtos e oficinas)

Código excluído da listagem, considerando se tratar de atividades inerentes à 
mineração, que já são verificadas no processo de regularização.

A-05-05-3 Estrada para transporte de minério / estéril
Passam a ser passíveis de licenciamento, apenas as estradas externas aos limites de 
empreendimentos minerários, excluindo a necessidade de licenciamento ambiental 
para acessos internos.
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Listagem Código Atividade Motivo da Exclusão

B

B-01-06-6
Fabricação de peças, ornatos e estruturas de 
cimento ou de gesso

Atividade de mistura de componentes e cura a céu aberto, muitas vezes localizadas em áreas 
urbanas, com sistemas de controle ambiental de simples implementação para os quais o 
processo de licenciamento ambiental tem pouco a acrescentar.

B-05-06-1
Serralheria, fabricação de esquadrias, tanques, 
reservatórios e outros recipientes metálicos e de 
artigos de caldeireiro

Atividade tipicamente urbana, que deve ser regulada pelos impactos de vizinhança, conforme 
Estatuto da Cidade.

B-05-09-6 Usinagem
Atividade tipicamente urbana que deve ser regulada pelos impactos de vizinhança, conforme 
Estatuto da Cidade ou associada à atividade de maior potencial poluidor.

B-05-10-1
Fabricação de outros artigos de metal não 
especificados ou não classificados, com 
tratamento químico superficial, exclusive móveis

Código considerado muito genérico.

B-07-03-1 Retífica de motores
Atividade tipicamente urbana, portanto, de impacto local, a ser regulada pelos impactos de 
vizinhança, conforme Estatuto da Cidade.

B-07-04-8
Fabricação e/ou montagem e/ou teste de motores 
de combustão

Atividade acessória à principal, que é a fabricação de veículos rodoviários Código - B-09-03-2.

B-08-06-0
Montagem de máquinas, aparelhos ou 
equipamentos para telecomunicação e informática

Atividade tipicamente urbana, que deve ser regulada pelos impactos de vizinhança, conforme 
Estatuto da Cidade.

B-08-07-9
Reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos 
e equipamentos industriais e comerciais e 
eletroeletrônicos

Atividade tipicamente urbana, que deve ser regulada pelos impactos de vizinhança, conforme 
Estatuto da Cidade.

B-10-01-4
Fabricação de móveis de madeira, vime e junco ou 
com predominância destes materiais, sem pintura 
e/ou verniz

O impacto da atividade exercida é principalmente no uso de pintura e verniz, existindo controle 
específico de origem da matéria-prima.

B-10-04-9
Fabricação de móveis estofados sem fabricação de 
espuma

O impacto ambiental principal é inerente à fabricação de espuma. Os resíduos gerados são 
essencialmente recicláveis, que devem ter destinação ambiental adequada, o que já é obrigação 
legal do empreendedor.

B-10-05-7
Fabricação de móveis de metal sem tratamento 
químico superficial e/ou pintura por aspersão

O impacto ambiental principal é inerente ao tratamento químico superficial e/ou pintura. Os 
resíduos gerados são essencialmente recicláveis, que devem ter destinação ambiental adequada, 
cuja obrigação legal o empreendedor já possui.
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Listagem Código Atividade Motivo da Exclusão

C

C-01-05-8
Fabricação de artigos e artefatos de papelão, 
cartolina e cartão, impressos, simples ou 
plastificados

Atividades gráficas, notoriamente urbanas e, cuja manifestação pela instalação e operação deve 
ser exclusivamente de competência municipal.

C-01-06-6
Fabricação de artigos e artefatos de papelão, 
cartolina e cartão, não impressos, simples ou 
plastificados

Atividades gráficas, notoriamente urbanas e, cuja manifestação pela instalação e operação deve 
ser exclusivamente de competência municipal.

C-03-07-7
Fabricação de couro acabado a partir do 
semiacabado

Atividade contemplada pelo Código C-03-05-0 Fabricação de couro semiacabado e/ou 
acabado, não associada ao curtimento.

C-04-05-7 Produção de biogás Atividade associada, e mais bem enquadrada na listagem E.

C-05-03-7 Fabricação de medicamentos fitoterápicos Atividade laboratorial regulada pela ANVISA.

C-05-04-5 Fabricação de produtos para diagnóstico
Código excluído por estar comtemplado no código Fabricação de produtos para diagnósticos 
com sangue e hemoderivados, farmoquímicos (matéria-prima e princípios ativos), vacinas, 
produtos biológicos e /ou aqueles provenientes de organismos geneticamente modificados

C-06-02-5 Fabricação de velas
Atividade com impactos pouco significativo para ser submetida a processo de licenciamento 
ambiental.

C-07-07-2
Outras indústrias de transformação de 
termoplásticos, não especificadas ou não 
classificadas

Atividade com impactos pouco significativo para ser submetida a processo de licenciamento 
ambiental.

C-08-06-0
Tecelagem plana e tubular com fibras naturais e 
sintéticas, com acabamento, inclusive artefatos de 
tricô e crochê

A tecelagem já está contemplada no código C-08-07-9 e os empreendimentos que fabricam 
artefatos de tricô e crochê são de pequeno porte e com Potencial Poluidor/Degradador pouco 
significativo para ser submetida a processo de licenciamento ambiental.

C-08-08-7
Fiação e tecelagem plana e tubular com fibras 
naturais e sintéticas, com acabamento

Código excluído uma vez que houve a inserção de código específicos para acabamento C-09-
02-1 Acabamento de fios e/ou tecidos planos ou tubulares.

C-09-01-6
Facção e confecção de roupas, peças de vestuário 
e artefatos diversos de tecidos com lavagem, 
tingimento e outros acabamentos

Os empreendimentos de facção e confecção de roupas são de pequeno porte e com Potencial 
Poluidor/Degradador pouco significativo para ser submetida a processo de licenciamento 
ambiental. Foi criado código específico na listagem F para acabamento de peças de vestuário.
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Listagem Código Atividade Motivo da Exclusão

C

C-10-03-0
Fabricação de próteses e equipamentos 
ortopédicos em geral, inclusive materiais para uso 
em medicina, cirurgia e odontologia

Atividade regulada pela ANVISA, eventualmente enquadrada em códigos existentes da indústria 
metalúrgica ou química.

C-10-04-9
Fabricação de materiais fotográfico, 
cinematográfico ou fonográfico

Código excluído, considerando obsolescência da atividade, inexistindo registros no SIAM.

C-10-06-5
Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria, 
ourivesaria e lapidação

Atividade essencialmente urbana, normalmente artesanal.

C-10-07-3 
Fabricação de instrumentos musicais, inclusive 
elétricos

Atividade essencialmente urbana, normalmente artesanal, inexistindo registros no SIAM.

C-10-08-1
Fabricação de escovas, pincéis, vassouras, 
espanadores e semelhantes

Atividade essencialmente urbana, com impacto pouco significativo para ser submetida a 
processo de licenciamento ambiental.

C-10-09-1
Fabricação de outros artigos de plástico, borracha, 
madeira ou outros materiais (exclusive metais), 
não especificados ou não classificados

Código excluído por ser muito genérico, com possibilidade de enquadramento de irrestrito de 
atividades não listadas ou não classificadas.

D D-02-03-8
Padronização, envelhecimento ou engarrafamento 
de bebidas

Os impactos ambientais são decorrentes da atividade de fabricação, sendo insignificantes nesta. 
Em pesquisa ao SIAM foram encontrados 18 registros dessa atividade, todas enquadradas em 
Autorização Ambiental de Funcionamento.

E

E-01-16-3
Terminal de cargas, exceto minérios, gás natural, 
petróleo, produtos químicos e petroquímicos

Inexistência de risco ambiental da atividade, uma vez que as cargas perigosas já estão listadas 
na listagem F.

E-01-17-1 Teleféricos
Os impactos ambientais em áreas urbanas são pontuais e devem ser tratados no âmbito 
das análises de intervenção ambiental e de impacto de vizinhança. No caso de transporte de 
minério, tal atividade caiu em desuso, e pode ser verificada na análise da planta de mineração.

E-02-02-3
Repotenciação de geração de Bioeletricidade 
Sucroenergética

A repotenciação é, na prática, uma ampliação ou modificação da geração que deve 
ser submetido às mesmas regras de ampliação ou modificação aplicáveis aos demais 
empreendimentos.

E-02-04-6  Subestação de energia elétrica.
Os impactos decorrentes de sua instalação podem ser tratados por meio de, exclusivamente, 
DAIA e/ou outorga.

E-05-05-3 Descarga de Fundo de represa

Código excluído, tendo em vista se tratar de metodologia operativa da própria atividade de 
barragem em si, que é objeto de regularização própria. Ainda que não sejam analisados em 
âmbito do licenciamento da barragem, tais impactos devem ser verificados em âmbito de 
outorga.
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Listagem Código Atividade Motivo da Exclusão

F

F-01-02-3
Estocagem e/ou comércio atacadista de produtos 
extrativos de origem vegetal, em bruto

O que deve ser licenciado é o processo de beneficiamento do produto. A sua estocagem em 
si não implica risco ou dano ambiental significativo que justifique processo de licenciamento 
ambiental.

F-01-03-1
Estocagem e/ou comércio atacadista de produtos 
extrativos de origem mineral, em bruto

O que deve ser licenciado é o processo de beneficiamento do produto. A sua estocagem em 
si não implica risco ou dano ambiental significativo que justifique processo de licenciamento 
ambiental.

F-01-04-1

Estocagem e/ou comércio atacadista de produtos 
químicos em geral, inclusive fogos de artifício 
e explosivos, exclusive produtos veterinários e 
agrotóxicos

O que deve ser licenciado é o processo de beneficiamento do produto. A sua estocagem em 
si não implica risco ou dano ambiental significativo que justifique processo de licenciamento 
ambiental.

F-01-06-6
Comércio atacadista de produtos, subprodutos 
e resíduos de origem animal exclusive produtos 
alimentícios

O que deve ser licenciado é o processo de beneficiamento do produto. A sua estocagem em 
si, que também se aplica ao caso de comércio atacadista não implica risco ou dano ambiental 
significativo que justifique processo de licenciamento ambiental.

F-01-07-4 Comércio atacadista de produtos farmacêuticos
O que deve ser licenciado é o processo de beneficiamento do produto. A sua estocagem em 
si, que também se aplica ao caso de comércio atacadista não implica risco ou dano ambiental 
significativo que justifique processo de licenciamento ambiental.

F-03-01-8
Serviços de combate a pragas e ervas daninhas em 
área urbana

Atividade não implica risco ou dano ambiental significativo que justifique processo de 
licenciamento ambiental. A regulação deve ser feita exclusivamente pela ANVISA e pelos 
Municípios.

F-03-02-6
Centros de pesquisas científicas e tecnológicas, 
com laboratórios de análises físico-químicos e 
biológicas em áreas urbanas

A atividade não implica risco ou dano ambiental significativo que justifique processo de 
licenciamento ambiental. A regulação deve ser feita exclusivamente pela ANVISA e pelos 
Municípios.

F-03-03-4
Centros de pesquisas científicas e tecnológicas, 
não classificadas ou especificadas, exclusive de 
pesquisa nuclear

A atividade não implica isco ou dano ambiental significativo que justifique processo de 
licenciamento ambiental. A regulação deve ser feita exclusivamente pela ANVISA e pelos 
Municípios.

F-03-04-2
Prestação de serviços de esterilização de materiais 
de uso médico-hospitalar, com o uso de óxido de 
etileno, executada fora dos hospitais

A atividade não implica risco ou dano ambiental significativo, que justifique processo de 
licenciamento ambiental. A regulação deve ser feita exclusivamente pela ANVISA e pelos 
Municípios.

F-03-05-0
Prestação de outros serviços não citados ou não 
classificados

Código excluído por ser considerado muito genérico.
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Listagem Código Atividade Motivo da Exclusão

F

F-04-01-4
Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques 
temáticos e autódromos

A regularização da atividade pode ser feita por meio de DAIA e Outorga nos casos em que for 
necessário e nos quais os  processos farão análise dos impactos decorrentes das intervenções.

F-04-03-0 Estabelecimentos prisionais Código excluído, considerando que o presídio tem o mesmo impacto de um prédio condominial.

F-05-10-1 Reciclagem de resíduos de couro Código excluído, considerando que esta atividade se enquadra no código F-05-07-2

G

G-02-03-8 Incubatório
Atividade acessória à atividade de avicultura que, como atividade isolada, é não passível de 
licenciamento.

G-02-15-1
Resfriamento e distribuição do leite associados à 
atividade rural de produção de leite

Atividade de baixo impacto ambiental, que deve ser avaliada no licenciamento ambiental da 
atividade de produção de leite, quando passível de licenciamento.

G-03-01-8 Manejo Sustentável de Florestas Nativas Atividade de intervenção ambiental controlada por meio de DAIA.

G-03-05-0 Desdobramento da madeira Atividade de baixo impacto, muitas vezes associada às atividades silviculturais.

G-04-03-0
Armazenagem de grãos ou sementes  não 
associada a outras atividades listadas

Atividade de baixo potencial poluidor, atualmente incentivada por programa nacional de 
armazenagem.

G-05-01-0
Projeto agropecuário irrigado, público ou privado, 
com infraestrutura coletiva

As culturas irrigadas constituem um modo de operação do projeto agropecuário. 
Independentemente de se tratar de infraestrutura coletiva ou individual, havendo irrigação, 
serão regularizados por meio da outorga e, se necessário, do licenciamento da barragem e da 
abertura dos canais.

G-05-03-7
Projeto de assentamento para fins de reforma 
agrária

Código excluído por ser um modo de operação do projeto agropecuário, bem como por 
determinação da Resolução CONAMA 458/2013, que estabelece que a regularização ambiental 
das atividades exercidas pelos beneficiários do assentamento deverá ser realizada por meio de 
licenciamento simplificado, individual ou coletivamente, dispensando, desta forma, um código 
específico para sua regularização.

G-06-01-8
Comércio e/ou armazenamento de produtos 
agrotóxicos, veterinários e afins

Atividade sob regulação de outros órgãos com ação específica sobre o tema.

G-06-01-9
Prestadora de serviço na aplicação terrestre de 
agrotóxicos e afins

Atividade sob regulação de outros órgãos com ação específica sobre o tema.
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8.2. Atividades inseridas da listagem de atividades passíveis de licenciamento ambiental no Estado de Minas 
Gerais

Listagem Código Atividade Motivo da Inclusão

B B-02-01-2
Sinterização de minério de ferro e outros resíduos 
siderúrgicos

Código incluído à pedido da FIEMG, CMI/Secovi, SME e CREA-MG, em Parecer de Vistas 
conjunto, apresentado na 110ª Reunião Ordinária da CNR

C

C-04-05-8 Fabricação de biodiesel

Código inserido devido à falta de código específico na DN 74/2004. O enquadramento 
desta atividade tem sido feito por similaridade, sendo mais recorrente o uso dos 
códigos: “C-04-01-4 Produção de substâncias químicas e de produtos químicos 
inorgânicos, orgânicos, organo-inorgânicos, exclusive produtos derivados do 
processamento de petróleo, rochas oleígenas, carvão-de-pedra e madeira” (potencial 
poluidor geral M); “C-04-09-1 Produção de óleos, gorduras e ceras em bruto, de óleos 
essenciais, corantes vegetais e animais e outros produtos da destilação da madeira, 
exclusive refinação de produtos alimentares” (potencial poluidor geral M), e C-04-
21-9 Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados 
(potencial poluidor geral G). Os portes foram definidos por estudo elaborado pela 
FEAM.

C-08-09-1
Acabamento de fios e/ou tecidos planos ou 
tubulares

Código inserido considerando solicitação da FIEMG apresentada em 2013, visando o 
ao enquadramento de empreendimentos especializados em acabamento de fios ou 
tecidos.

F F-05-19-0 Barragem de contenção de resíduos industriais

Código inserido de forma a considerar somente as barragens de resíduos industriais. Os 
parâmetros de porte da atividade correspondem às categorias de classe de barragens 
da Deliberação Normativa COPAM n.º 62, de 17 de dezembro de 2002, que dispõe 
sobre critérios de classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de 
reservatório de água.
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