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Anexo I 

 

Relação de atividades dispensadas de licenciamento ambiental 
 

Atividades 

 

Porte máximo 

Academias de Ginástica e Fisioterapia. Todos. 

Agência de turismo. Todos. 

Alinhamento e balanceamento de veículos. Todos. 

Borracharia, exceto recondicionamento de 

pneus. 
Todos. 

Casa de diversões eletrônicas. Todos. 

Casa lotérica. Todos. 

Clínicas médicas e veterinárias (sem 

procedimentos cirúrgicos). 
Todos. 

Consultórios de profissionais liberais 

(dentistas, médicos, fisioterapeutas, 

psicólogos, dentre outros). 

Todos. 

Empreendimentos rurais ou de agroturismo 

(com exceção de pousadas) com produção 

artesanal de alimentos (excluídos os casos 

em que existam alambiques e despolpadores 

de café). 

Até 200 m² de Área útil. 

Instituições de ensino. Todos. 

Escritórios de profissionais liberais 

(contadores, advogados, representantes 

comerciais, corretores, despachantes, dentre 

outros). 

Todos. 

Estúdio fotográfico. Todos. 

Instalação e manutenção de climatização 

veicular. 
Todos. 

Instalação e manutenção de equipamentos de 

GNV. 
Todos. 
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Instalação e manutenção de escapamentos 

de veículos. 
Todos. 

Instalação e manutenção de redes de 

computadores. 
Todos. 

Instalação e manutenção de redes elétricas. Todos. 

Instalação e manutenção de sonorização e 

manutenção elétrica veicular. 
Todos. 

Laboratórios fotográficos. Todos. 

Lavagem a seco de veículos. Todos. 

Movimentação e distribuição de mercadorias 

não perigosas. 
Todos. 

Padarias e Confeitarias. Todos. 

Pavimentação e conservação de vias urbanas 

já consolidadas. 
Todos. 

Pousadas e hotéis instalados em área urbana 

consolidada, exceto resorts. 
Todos. 

Restaurantes. Todos. 

Salão de Beleza. Todos. 

Seleção, beneficiamento e embalagem de 

produtos para chás. 
Todos. 

Serviço de fotocópia. Todos. 

Serviço de jardinagem e paisagismo, exceto 

imunização e controle de pragas. 
Todos. 

Serviço de limpeza e conservação de prédios 

e condomínios, exceto imunização e controle 

de pragas. 

Todos. 

Serviço de transporte de malotes e 

documentos. 
Todos. 

Supermercados e hipermercados Todos. 

Transporte rodoviário de passageiros. Todos. 

Transporte rodoviário de cargas inertes 

gerais, não perigosas, exceto resíduos 
Todos. 
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sólidos. 

Restauração, reabilitação e/ou melhoramento, 

quando o trecho de intervenção se localizar 

exclusivamente em perímetro urbano (sobre 

via urbana) 

Todos. 

Restauração, reabilitação e/ou melhoramento 

de estradas ou rodovias municipais e vicinais  
Até 15Km (extensão da via) 

Pavimentação de estradas e rodovias, 

quando em vias urbanas consolidadas 
Todos. 

Recuperação e substituição de obras de arte 

em Estradas e Rodovias 
Todos. 

Implantação de obras de arte correntes, 

exceto para travessia de corpo hídrico, em 

área rural ou urbana 

Todos. 

Implantação e recuperação de acessos, 

quando não houver nova intervenção em 

Área de Preservação Permanente nem 

supressão de vegetação nativa primária ou 

secundária em estágio médio e avançado de 

regeneração, ainda que haja autorização do 

órgão competente 

Todos. 

Aquisição de animais de produção. Todos. 

Aquisição de máquinas agropecuárias (trator, 

derriçadeira, roçadeira, pulverizador, 

ordenhadeira, colheitadeira, ensiladeira / 

desintegrador). 

Todos. 

Construção de cercas em propriedades 

rurais. 
Todos. 

Construção de currais. Todos. 

Eletrificação rural. Todos. 

Implantação e renovação de lavouras 

ocupando áreas de até 100 ha. 
Todos. 

Implantação e renovação de pastagens 

ocupando áreas de até 100 ha. 
Todos. 

Pecuária extensiva. Todos. 
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Suinocultura (exclusivo para Terminação) 

sem lançamento de efluentes líquidos em 

corpos hídricos e/ou cama sobreposta. 

Até 10 cabeças por ciclo. 

Criação de animais de pequeno porte 

confinados, em ambiente não aquático, 

exceto aves, fauna silvestre e/ou exótica (ex: 

cunicultura e outros). 

Até 200 m2 de área de confinamento. 

Central de seleção, tratamento e embalagem 

de produtos vegetais; packing house. 

Até 200 m2 de área de construída.  

Entreposto e envase de mel, associado ou 

não à produção de balas e doces deste 

produto, exceto produção artesanal. 

Até 200 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Fabricação de massas alimentícias e 

biscoitos, exceto produção artesanal. 

Até 200 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Produção artesanal de alimentos e bebidas. Até 300 m2 de área construída. 

Resfriamento e distribuição de leite, sem 

beneficiamento de qualquer natureza. 

Até 1.500 litros de capacidade do tanque. 

Fabricação de ração balanceada para 

animais, sem cozimento e/ou digestão 

(apenas mistura).  

 

 

Capacidade de produção de até 30 

toneladas/mês. 

Serraria (somente desdobra de madeira). Até 20 m3/mês de madeira a ser serrada. 

Fabricação de caixas de madeira para uso 

agropecuário e paletes. 

 

Até 20 m3/mês de madeira a ser serrada. 

Fabricação de artigos de colchoaria e 

estofados. 

Até 300 m² de Área útil. 

Confecções de roupas e artefatos, em tecido, 

de cama, mesa e banho, sem tingimento, 

estamparia e/ou utilização de produtos 

químicos. 

Até 500m² de Área útil. 

Fabricação de embalagens e/ou artefatos de 

papel ou papelão, 

inclusive com impressão e/ou plastificação. 

Até 200 m² de Área útil. 
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Fabricação de estopa, materiais para estofos 

e recuperação de resíduos têxteis, sem 

estamparia e/ou tintura. 

Até 300 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Fabricação de estopa, materiais para estofos 

e recuperação de resíduos têxteis, com 

estamparia e/ou tintura. 

Até 300 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Fabricação de artigos de passamanaria, fitas, 

filós, rendas e bordados. 

Até 300 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Gráficas e editoras. Até 500 m2 de área útil.  

Fabricação de instrumentos musicais, exceto 

de madeira, e fitas magnéticas. 

 

Até 500 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Beneficiamento e embalagem de produtos 

fitoterápicos naturais, inclusive medicamentos 

e suplementos alimentares. 

Até 300 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Posto de abastecimento de combustíveis (não 

revendedor) somente com tanque aéreo. 

Até 15 m3, conforme critério da Resolução 

CONAMA nº 273/2000. 

Estação de Tratamento de Água (ETA)- 

vinculada à sistema público de tratamento e 

distribuição de água. 

Até 20 l/s de vazão máxima de projeto. 

Compostagem de resíduos orgânicos 

provenientes exclusivamente de atividades 

agropecuárias. 

Até 200 m2 de área construída.   

Terraplanagem, corte, aterro, áreas de 

empréstimo e, ou bota – fora em lotes 

urbanos para fins de ocupação residencial. 

Todos. 

Terraplanagem (corte e/ou aterro), 

exclusivamente quando vinculada à atividade 

não sujeita ao licenciamento ambiental. 

Até 0,4ha de Área Terraplanada. 

Comércio de água mineral. Todos. 

Comércio de artefatos de madeira. Todos. 

Comércio de artigos de couro. Todos. 

Comércio de artigos de papelaria e 

armarinho. 
Todos. 

Comércio de artigos fotográficos e de Todos. 
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filmagem. 

Comércio de bebidas (bares, casas de chá e 

sucos, exceto restaurantes). 
Todos. 

Comércio de brinquedos e artigos recreativos. Todos. 

Comércio de cosméticos, perfumaria e 

produtos de higiene pessoal, sem 

manipulação. 

Todos. 

Comércio de discos e instrumentos musicais. Todos. 

Comércio de equipamentos e aparelhos 

elétricos e eletrônicos. 
Todos. 

Comércio de Gás GLP. Todos. 

Comércio de máquinas e equipamentos 

odontológicos, médicos, hospitalares e 

laboratoriais. 

Todos. 

Comércio de máquinas, ferramentas, peças e 

acessórios. 
Todos. 

Comércio de materiais de construção em 

geral. 
Todos. 

Comércio de materiais e equipamentos de 

escritório, comunicação e informática. 
Todos. 

Comércio de medicamentos e produtos 

farmacêuticos (drogarias, exceto farmácias de 

manipulação). 

Todos. 

Comércio de óculos, armações, lentes de 

contato e outros artigos óticos. 
Todos. 

Comércio de peças e acessórios para 

veículos. 
Todos. 

Comércio de plantas e produtos de 

jardinagem (floricultura). 
Todos. 

Comércio de Plantas. Todos. 

Comércio de produtos siderúrgicos 

(ferragens). 
Todos. 

Comércio de sorvetes, picolés e similares 

(exceto fabricação). 
Todos. 
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Comércio de suvenires, bijuterias e jóias. Todos. 

Comércio de vestuário, calçados e 

acessórios. 
Todos. 

Estocagem e comércio de máquinas e 

equipamentos, exceto manutenção. 
Todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


