
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Requente: 
 
Processo: 
 
Data: 
 
e-mail contato: 
 
 
 

1. O ESTUDO AMBIENTAL deve ser feito conforme Termo de Referência disponível no site do IBRAM. 
Caso não haja termo de Referência padronizado disponível no site, este deve ser solicitado à área 
técnica.  

 
2. O Termo de Referência utilizado para elaboração do Estudo Ambiental deve vir acompanhando o 

estudo quando este TR não estiver publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ou no site do 
IBRAM;  

 
3. A Anotação de Responsabilidade Técnica – ART é parte integrante do ESTUDO AMBIENTAL.  

 
4. Apresentar os MAPAS também em formato digital, com os arquivos na extensão .DWG (AutoCad), 

ou .SHP (ArcGIS). As informações devem estar no formato SICAD e indicados com as legendas 
apropriadas.  

 
5. O ESTUDO AMBIENTAL – deverá ser entregue em 01 (uma) via impressa e em meio digital, para 

análise e parecer do IBRAM. A via impressa deve vir em tamanho A4, identificado e em folhas 
presas com trilho central (sem espiral). Os mapas do estudo impresso devem vir, 
preferencialmente, em folhas de tamanho máximo A3.  

 
 
 

 
6. APÓS A ANÁLISE E APROVAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL (ou seja, após a emissão da licença):  

 
a. Deve ser apresentada a versão final do Estudo ambiental completo, com todas as correções 

solicitadas, encadernado em capa dura de, no mínimo, 04 (quatro) mm de espessura, com 
revestimento em vulcapel, na cor verde escuro e gravação em fonte dourado.  

 
b. As gravações de fonte feitas na capa e na lombada das publicações deverão estar, 

obrigatória e fielmente, de acordo com o que consta na própria publicação.  
 

c. Em relação à capa, as gravações de fonte deverão ser baseadas nas informações da folha 
de rosto (primeira página) da publicação. Por outro lado, nas lombadas deverá constar 
apenas o título principal constante da capa  

 
 
 

 
Declaro ter ciência da possibilidade de indeferimento do pleito caso não sejam apresentados toda a 
documentação necessária ou haja divergências com as legislações específicas ou com a realidade do 
empreendimento. 
 

 
Brasília, _____de _______de 20__ 

 
 

 
Nome por extenso do Representente Legal 
 


