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SERVIÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

1 Para que serve o Licenciamento Ambiental? 
 

Para regular a utilização dos recursos ambientais, de forma que possa ser feita pelo maior 

número possível de pessoas, sendo por isso necessário o controle da Administração Pública 

com o objetivo de combater os desvios e abusos. 

 

2 Será que minha atividade é licenciável? 
 

Atividades Licenciáveis 

São licenciáveis as atividades constantes nos anexos da Resolução CONAMA nº 237/1997, 

Decreto 36.992/2015, algumas resoluções específicas (ex: Resolução CONAMA 273/2000 – 

Posto de Combustível – Vide Livro de Resoluções do CONAMA), Resoluções CONAM nºs 

01, 02 e 03/2014.  

Alguns empreendedores possuem dúvidas quanto à necessidade ou não do licenciamento 

ambiental de sua atividade ou empreendimento, nesses casos, sugere-se que os mesmos 

protocolem junto ao IBRAM o Requerimento de Consulta Prévia. 

Segue abaixo lista de atividades licenciáveis: 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=fc538203c6624476a07d670af2176f1b
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=271
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/LivroConama.pdf
http://www.semarh.df.gov.br/images/RESOLU%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%2001%2002%2003%20e%2004%20DE%2022%20DE%20JULHO%20DE%202014%20-2014.pdf
http://www.semarh.df.gov.br/images/RESOLU%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%2001%2002%2003%20e%2004%20DE%2022%20DE%20JULHO%20DE%202014%20-2014.pdf
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Postos Revendedores de Combustíveis, Pontos de Abastecimento etc; 

Indústrias; 

Mineração; 

Produtos Perigosos; 

Revenda de Agrotóxicos; 

Criação de Animais (Avicultura, Piscicultura e Suinocultura); 

Frigoríficos; 

Agroindústrias; 

Parcelamentos de Solo Urbano e Rural; 

Turismo Rural; 

Sistemas de Drenagem Pluvial; 

Estações de Tratamento de Água; 

Estações de Tratamento de Esgoto; 

Usinas de Gerenciamento de Lodo; 

Torres de Telecomunicação; 

Linhas de Transmissão; 

Parcelamentos de Solo Urbano; 

Rodovias 

Sistemas de Dutos ou Polidutos 

Aterros Sanitários e Centros de Triagem de Resíduos Sólidos 

Aeroportos 

Represas e Reservatórios 

Transporte de Produtos Perigosos – TPP 

 

 

3 Consulta Prévia 
 

http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/256-atas/317-legislacao-especifica-aos-postos-revendedores.html
http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/256-atas/319-legislacao-especifica-as-industrias.html
http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/256-atas/324-legislacao-especifica-mineracao.html
http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/256-atas/323-legislacao-especifica-para-transporte-de-produtos-perigosos.html
http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/256-atas/321-flegislacao-especifica-para-revenda-de-agrotoxicos.html


3 
 

Para que serve? 

Avaliar a viabilidade ambiental de atividades/empreendimentos em zonas rurais e urbanas e 

definir qual é o procedimento a ser adotado pelo requerente (Dispensa de Licenciamento 

Ambiental, Licenciamento Ambiental ou Autorização Ambiental).  

Cabe ressaltar que o documento emitido pelo IBRAM, após vistoria das atividades de risco 

listadas no Anexo VI do Decreto Distrital nº 35.309 de 08 de abril de 2014, subsidia a 

concessão de licença de funcionamento ou sua renovação pela respectiva Administração 

Regional, bem como a concessão de financiamentos bancários (FCO), a participação em 

certames licitatórios, a regularização ambiental de ações fiscais e outros fins de interesse 

publico e privado. 

 

Quais são os casos em que há dispensa de licença? 

Os casos de dispensa estão elencados nas Resoluções CONAM nº 03/2014 e nº 04/2014, que 

apesar do nome de Dispensa de Licenciamento Ambiental – DLA, é um ato autorizativo 

passível de análise do IBRAM, pelo corpo técnico habilitado, durante o procedimento de 

Consulta Prévia. 

A DLA é um ato que visa empreendimento de baixo impacto ambiental, não isentando, 

porém o empreendedor de medidas de controle ambiental. 

Existem ainda os casos de inexigibilidade de licença ambiental para as atividades cujo 

impacto ambiental seja considerado insignificante. 

 

 

O que é preciso? 

• Requerimento de Consulta Prévia, devidamente preenchido e assinado pelo 

requerente ou seu representante legal; 

• Comprovante de pagamento da taxa de Requerimento de Consulta Prévia – Solicitar 

na Central de Atendimento o cálculo da taxa (Decreto 36.992/2015); 

• Cópia da Consulta Prévia da respectiva Administração Regional ou Alvará de 

Construção/ Licença de Funcionamento ou Declaração da Administração Regional atestando 

a viabilidade urbanística do empreendimento/atividade; 

• Cópia dos documentos pessoais do requerente (RG e CPF); 

• Cópia de Inscrição Estadual e Federal (CF/DF e CNPJ); 

• Cópia do Contrato Social ou Requerimento de Empresário; 

• Mapa de localização da atividade/empreendimento; 

• Cópia da procuração, se for o caso, com cópia do RG e CPF do procurador; 

• Memorial Descritivo da atividade/empreendimento; 

• Quando em fase de projeto, o requerente deverá apresentar Projeto ou Croqui/planta 

baixa discriminando área construída e infraestrutura; 

http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=76578
http://www.semarh.df.gov.br/images/RESOLU%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%2001%2002%2003%20e%2004%20DE%2022%20DE%20JULHO%20DE%202014%20-2014.pdf
http://www.semarh.df.gov.br/images/RESOLU%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%2001%2002%2003%20e%2004%20DE%2022%20DE%20JULHO%20DE%202014%20-2014.pdf
http://www.ibram.df.gov.br/images/Publica%C3%A7%C3%B5es/Requerimento%20CP%201-9-15.doc
http://www.ibram.df.gov.br/images/Publica%C3%A7%C3%B5es/Requerimento%20CP%201-9-15.doc
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=fc538203c6624476a07d670af2176f1b
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• Empreendimentos/atividades que utilizam som mecânico e música ao vivo, ou 

provoquem emissão sonora que possa perturbar o sossego e o bem-estar público, devem 

apresentar laudo técnico conclusivo, com respectivo documento de responsabilidade técnica 

(ART, RRT) que comprove tratamento acústico compatível com os níveis de pressão sonora 

permitidos nas áreas em que os estabelecimentos estiverem situados. Termo de Referência 

para elaboração do laudo disponível em 

http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/309.html 

 

 

Etapas e Forma de acessar o serviço 

De posse de toda a documentação, o interessado deverá dirigir-se inicialmente à Gerência de 

Consultoria Prévia e Atos Autorizativos (GEPREV) para conferência e posteriormente 

protocolá-los junto ao Setor de Protocolo do IBRAM; 

Local de Prestação do Serviço 

Edifício sede do IBRAM – localizado no Setor de Edifícios Públicos Norte – SEPN, Quadra 

511, Bloco C, Edifício Bittar IV – Asa Norte – Brasília/DF. 

Contato 

Em caso de dúvidas e agendamento de reunião com analistas, o contato deve ser feito pelo 

telefone da Central de Atendimento do IBRAM – (61) 3214-5634. 

Prazo para entrega do serviço 

20 dias úteis 

 

 

4 Qual será a minha Licença? 
 

4.1 Licença Prévia (L.P.) 

Para que serve? 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua 

concepção e localização, atesta sua viabilidade ambiental e estabelece os critérios básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as 

diretrizes do planejamento e zoneamento ambiental e demais legislações pertinentes. 

4.2 Licença de Instalação (L.I.) 

Para que serve? 

http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/309.html
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Autoriza o início da implementação 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, das quais constituem motivo determinante. 

Esta Licença autoriza o início da obra ou serviço no local do empreendimento, porém, não 

autoriza seu funcionamento. 

4.3 Licença de Operação (L.O.)  

Para que serve? 

Para autorizar o início da atividade, do empreendimento ou da pesquisa científica, após a 

verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças anteriores.  

4.4 Licença de Instalação ou Operação Corretiva 

Para que serve? 

Concedida nos casos em que o empreendimento ou atividade estiver em fase de 

instalação/operação sem prévia anuência do órgão ambiental.  

 

 O que é preciso? 

FASE 1: 

• Requerimento para cálculo de licença ambiental devidamente preenchido e assinado 

pelo requerente ou seu representante legal; 

• No caso do solicitante ser pessoa física são necessários cópia de RG e de 

comprovante de residência; 

• No caso do solicitante ser pessoa jurídica é necessário o certificado de regularidade 

do CNPJ na Receita Federal. 

FASE 2: 

• Requerimento para análise de licenciamento ambiental devidamente preenchido e 

assinado pelo requerente ou seu representante legal; 

• Documentos listados no item Consulta Prévia caso não tenha sido avaliado 

previamente pelo IBRAM; 

• Comprovante de pagamento da taxa de análise de processos de Licenciamento 

Ambiental – Solicitar na Central de Atendimento o cálculo da taxa (Decreto 36.992/2015);  

• Originais das publicações (página inteira dos jornais) no DODF e jornal de grande 

circulação (Correio Braziliense ou Jornal de Brasília); 

• Comprovante de propriedade do imóvel (escritura definitiva), cessão de direitos ou 

contrato de locação de imóvel, ou outro tipo de documento que comprove; 

• Planta SICAD, escala 1:10.000, com a demarcação da área do empreendimento:  

http://www.ibram.df.gov.br/servicos/formularios.html
http://www.ibram.df.gov.br/servicos/formularios.html
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=fc538203c6624476a07d670af2176f1b
http://www.ibram.df.gov.br/servicos/formularios.html
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• Outorga do direito de uso de água concedida pela ADASA, nos locais onde não 

houver rede pública de abastecimento; 

• Estudo ambiental acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, 

elaborado de acordo com o Termo de Referência entregue pelo IBRAM (a área técnica 

define o conteúdo do estudo por meio do Termo de Referência, de acordo com o tipo da 

atividade licenciável). Os responsáveis técnicos pelo estudo devem estar cadastrados no 

IBRAM. Clique aqui para mais informações sobre cadastro; 

• Outros documentos específicos à atividade licenciável de acordo com normas 

vigentes; 

• Para as solicitações de Licença de Instalação acrescenta-se a necessidade de 

comprovar o atendimento integral das condicionantes da Licença Prévia; 

• Para as solicitações de Licença de Operação acrescenta-se a necessidade de 

comprovar o atendimento integral das condicionantes da Licença de Instalação. 

Mais detalhes em: http://www.ibram.df.gov.br/servicos/licenciamento-ambiental.html 

 

Etapas do processamento do pedido 

FASE 1: 

1) Entregar requerimento preenchido ao atendente no Setor de Protocolo (GEDOC), 

juntamente com os documentos da FASE 1; 

2) O GEDOC solicitará a presença de servidor da Gerencia de Atendimento do 

Licenciamento Ambiental (GEAAM) para cálculo da taxa de análise de 

licenciamento; 

3) Após cálculo da taxa, o GEDOC gerará protocolo específico e encaminhará o 

requerimento à Diretoria de Orçamento e Finanças (DIORF), que emitirá o boleto 

bancário para pagamento. 

FASE 2: 

4) Interessado realizará o pagamento do boleto e trará o comprovante, juntamente com 

toda a documentação exigida na FASE 2 ao GEDOC, que enviará o processo à 

Superintendência de Licenciamento Ambiental (SULAM). São aceitos como 

comprovante: a autenticação mecânica do banco no boleto ou o comprovante de 

transação eletrônica impresso; 

5) A SULAM analisará o requerimento com base no estudo ambiental elaborado. 

Salienta-se que a qualidade do estudo é primordial para a boa análise e agilidade do 

processo, assim, o interessado deve contratar bons profissionais para elaboração do 

mesmo, que devem possuir cadastro no IBRAM. Clique aqui para mais informações 

sobre cadastro. 

 

 

 

 

 

http://www.ibram.df.gov.br/servicos/licenciamento-ambiental.html
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Contato 

Em caso de dúvidas e agendamento de reunião com analistas, o contato deve ser feito pelo 

telefone da Gerência de Atendimento do Licenciamento Ambiental do IBRAM (GEAAM) – 

(61) 3214-5637. 

 

Prazo para entrega do serviço 

O prazo para análise da LP, LI e LO é de até 6 meses a contar do ato de protocolar o 

requerimento, ressalvados os casos que houver EIA/RIMA e/ou Audiência Pública, quando 

o Prazo para entrega do serviços será de até 12 meses.  

A contagem dos prazos de análises das licenças será suspensa durante a elaboração de 

estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.  

 

 

4.5 Licença Ambiental Simplificada 

Para que serve? 

Autoriza, em uma única etapa, a localização, instalação, modificação e operação de 

empreendimentos ou atividades de pequeno potencial de impacto ambiental, conforme 

regulamentação. Para saber quais são as atividades amparadas clique na Resolução 

CONAM 02/2014. 

O que é preciso?  

Apresentação da documentação exigida no Art. 5º da Resolução CONAM 02/2014: 

 Requerimento de licença simplificada, devidamente preenchido, pelo 

empreendedor, dando-se a devida publicidade, acompanhado dos seguintes 

documentos:  

 Cópia autenticada de documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

do representante legal que assinar o requerimento; 

 Cópia autenticada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 Cópia da Ata de Eleição da última diretoria, quando se tratar de Sociedade ou de 

Contrato Social registrado, quando se tratar de Sociedade de Quotas de 

Responsabilidade Limitada e última alteração contratual (atos constitutivos da 

empresa) no caso de pessoa jurídica; 

 Apresentação do RAS, conforme modelo de Termo de Referência constante do 

ANEXO II da Resolução; 

 Comprovante de propriedade, posse ou ocupação a qualquer título da área. 

http://www.semarh.df.gov.br/images/RESOLU%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%2001%2002%2003%20e%2004%20DE%2022%20DE%20JULHO%20DE%202014%20-2014.pdf
http://www.semarh.df.gov.br/images/RESOLU%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%2001%2002%2003%20e%2004%20DE%2022%20DE%20JULHO%20DE%202014%20-2014.pdf
http://www.semarh.df.gov.br/images/RESOLU%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%2001%2002%2003%20e%2004%20DE%2022%20DE%20JULHO%20DE%202014%20-2014.pdf
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 Comprovante do pagamento de preço público de análise do processo de 

licenciamento ambiental simplificado; 

 Aviso de requerimento de LS publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e 

em periódico de grande circulação no Distrito Federal; 

 Planta SICAD, em escala, 1:10.000 com a localização da 

atividade/empreendimento. 

 Planta com a locação dos equipamentos e das instalações; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) de acordo com a legislação 

vigente, quando couber. 

  

 

Forma de acessar o serviço 

Entregar documentação completa no Setor de Protocolo do IBRAM, pois conforme artigo 7º 

da IN n º 94/2014, não serão aceitas documentações incompletas. 

Contato 

Em caso de dúvidas e agendamento de reunião com analistas, o contato deve ser feito pelo 

telefone da Gerência de Atendimento do Licenciamento Ambiental do IBRAM (GEAAM) – 

(61) 3214-5637. 

Prazo para entrega do serviço 

180 (cento e oitenta) dias. 

 

5 Renovação e Prorrogação de licenças 
Para que serve? 

Prorrogação 

Concedida nos casos em que o empreendimento ou atividade estiver em fase de licença 

prévia ou de instalação e que necessite de tempo adicional para finalizar estudos/obras 

solicitados pelo órgão ambiental.  

Renovação 

Concedida nos casos em que o empreendimento ou atividade estiver em fase de operação 

com a finalidade de renovar a licença concedida. 

 

O que é preciso? 

http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=77011
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• Requerimento de renovação ou prorrogação de licença ambiental devidamente 

preenchido e assinado pelo requerente ou seu representante legal: 

• Comprovante de pagamento da taxa de análise de processos de Licenciamento 

Ambiental – Solicitar na GEAAM o cálculo da taxa (Decreto 36.992/2015);  

• Originais das publicações (página inteira dos jornais) no DODF e jornal de grande 

circulação (Correio Brasiliense ou Jornal de Brasília); 

• Cronograma atualizado (para os casos de prorrogação); 

• Comprovantes do atendimento integral das condicionantes de Licença de Operação 

(para os casos de renovação). 

Forma de acessar o serviço 

Entregar documentação completa no Setor de Protocolo do IBRAM, pois conforme artigo 7º 

da IN n º 94/2014, não serão aceitas documentações incompletas. 

Contato 

Em caso de dúvidas e agendamento de reunião com analistas, o contato deve ser feito pelo 

telefone da Gerência de Atendimento do Licenciamento Ambiental do IBRAM (GEAAM) – 

(61) 3214-5637. 

Prazo de realização dos serviços 

180 (cento e oitenta) dias. 

 

6 Retificação de licenças 
Para que serve? 

Efetuada nos casos em que exista a necessidade de alteração de informações da licença, em 

razão de alteração do titular do empreendimento/atividade e/ou alteração nas condicionantes, 

exigências e restrições da licença. 

O que é preciso? 

 Requerimento de retificação de licença ambiental devidamente preenchido e 

assinado pelo requerente ou seu representante legal;  

 Documento que comprove a alteração da titularidade do empreendimento/atividade 

(ex: contrato de compra e venda, contrato de locação, alteração do contrato social, 

etc.); 

 Cópia do CNPJ; 

 Cópia do CF/DF; 

 Comprovante de pagamento da taxa de retificação de licenças – Solicitar na Central 

de Atendimento o cálculo da taxa (Art. 2º, §7º - Decreto 36.992/2015); 

http://www.ibram.df.gov.br/servicos/formularios.html
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=fc538203c6624476a07d670af2176f1b
http://www.ibram.df.gov.br/servicos/formularios.html
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=77011
http://www.ibram.df.gov.br/servicos/formularios.html
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 Comprovante de propriedade do imóvel (escritura definitiva), cessão de direitos ou 

contrato de locação de imóvel, ou outro tipo de documento que comprove; 

 Cópia do RG e CPF do requerente ou do procurador com firma reconhecida;  

 No caso de empresas que tenham sócios, RG e CPF dos representantes legais. 

 

Forma de acessar o serviço 

Entregar documentação completa no Setor de Protocolo do IBRAM, pois conforme artigo 7º 

da IN n º 94/2014, não serão aceitas documentações incompletas. 

Prazo de realização dos serviços 

180 (cento e oitenta) dias. 

 

http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=77011

