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ROTEIRO ORIENTATIVO 
 
NÚMERO DO ROTEIRO: 002 - 2 
 
NOME DO ROTEIRO: Licença de Instalação para Empreendimentos Industriais 
OBJETIVO: Requerer a Licença de Instalação para Empreendimentos Industriais 
 
1 Documentos Administrativos 
1.1 Obrigatórios 
1.1.1 Requerimento Padrão modelo da Comissão de Licenciamento Ambiental 
Municipal – Colider/MT da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Assuntos 
Fundiários e Meio Ambiente com todos os campos preenchidos, com assinatura e 
firma reconhecida; 
1.1.2 Cópia da guia de recolhimento da taxa de serviços da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente, devidamente quitada; 
1.1.3 Publicação do pedido da licença em periódico local ou regional e Diário Oficial 
do Estado, (página inteira); 
1.1.4  Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou certidão do 
conselho de classe do técnico responsável pela elaboração do Projeto Ambiental, 
devidamente quitada; 
1.1.5  Declaração da prefeitura local, para empreendimentos situados no perímetro 
urbano, especificando as diretrizes de uso e ocupação do solo estabelecido para o 
local pretendido e informando a Lei que o regulamenta; 
1.1.6 Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) do profissional 
responsável pela elaboração do Projeto Ambiental; 
1.1.7 Cópia de declaração de Cadastro Técnico Municipal. 
 
 
1.2 Condicionados 
 
1.2.1 Requerente é representado por terceiros 
1.2.1.1 Apresentar procuração pública do mesmo para o representante, com prazo de 
validade. 
 
1.2.2 Requerente é pessoa jurídica 
1.2.2.1  Apresentar cópia do CNPJ, Inscrição Estadual, cópia dos documentos 
do representante legal (RG e CPF); Contrato Social ou Certidão Simplificada emitida 
pela Junta Comercial, no caso de empresas por cotas limitadas (LTDA) ou cópia da 
ata da última assembléia onde se definiu a diretoria, no caso das Sociedades 
Anônimas. 
 
1.2.3 Requerente é pessoa física 
1.2.3.1 Apresentar cópia da R.G e C.P.F. 
 
2 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
2.1 Obrigatórios 
2.1.1 Atender todos os condicionantes constantes na Licença Prévia; 
2.1.2 Descrição do processo relacionando todas as matérias primas, insumos e 
produtos químicos indicando as quantidades consumidas por dia, mês e ano, fonte de 
abastecimento de combustível e a forma de estocagem; 
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2.1.3 Relacionar a quantidade de produtos e subprodutos e seus destinos; 
2.1.4 Fluxograma do processo industrial; 
2.1.5 Fonte de abastecimento de água, especificando a procedência, tratamento, uso 
e quantidade a ser utilizada; 
2.1.6 Apresentar outorga provisória do uso da água; 
2.1.7  Apresentar planta geral do empreendimento contemplando a locação das 
instalações das unidades de produção, armazenamento, unidades auxiliares, pontos 
de emissão de efluentes e sistemas de controle existentes e propostos em escala 
adequada; 
2.1.8  Definição sobre a rede, vazão, características, tratamento e destino dos 
esgotos sanitários;  
2.1.9  Definição sobre a quantidade de resíduos líquidos industriais que deverão ser 
tratados, indicados separadamente - Citar a vazão média diária, a vazão máxima 
horária e a periodicidade prevista para as descargas. Descrever os métodos ou 
processos pelos quais as vazões foram calculadas;  
2.1.10  Deverão ser fornecidas as informações qualitativas sobre os efluentes líquidos, 
tais como: DBO, DQO, pH. T(C°), sólidos totais, fixos e voláteis, sólidos em suspensão 
e sedimentáveis, oxigênio dissolvido, óleos e graxas, concentrações de elementos 
tóxicos, coliformes fecais e totais indicando a fonte para caracterização dos mesmos 
(análise dos efluentes, bibliografia ou de atividades similares);  
2.1.11  Fornecer a caracterização do corpo receptor, a montante do ponto de 
lançamento previsto;  
2.1.12  O lançamento de efluentes brutos ou tratados, somente poderá ser efetuado a 
montante da captação de água para abastecimento do empreendimento;  
2.1.13  Descrição do sistema de captação e disposição de águas pluviais;  
2.1.14  Apresentar o Projeto Executivo de Engenharia do sistema de tratamento de 
resíduos de serviços de saúde através de Autoclave. Este projeto deverá através de 
memoriais descritivos, memoriais de cálculos e plantas de detalhes conter no mínimo 
o seguinte:  

a) Descrição geral do empreendimento;  
b) Processos tecnológicos empregados;  
c) A forma de recepção e a caracterização quali-quantitativa dos resíduos a 
serem tratados;  
d) A descrição da unidade de autoclave;  
e) A descrição dos procedimentos operacionais de tratamento dos resíduos;  
f) A caracterização quali-quantitativa dos efluentes produzidos no processo de 
autoclavagem e nas lavagens e higienizações necessárias bem como os seus 
respectivos sistemas de tratamentos;  
g) O controle quali-quantitativo dos resíduos tratados; 
h) A demonstração da eficiência do sistema de tratamento através de 
autoclave;  
i) Plano de contingência; etc.  

2.1.15  Especificar detalhadamente todas as possíveis fontes de emissão de poluentes 
atmosféricos: fumaça, poeiras, fumos, gases e vapores, indicando a quantidade de 
emissão prevista, composição, concentração, granulometria, o período de emissão 
(prevista) e as técnicas de utilização e/ou operação dos equipamentos que geram a 
emissão;  
2.1.16 Apresentar os dados e cálculos utilizados na seleção e projeto dos 
equipamentos de controle poluição atmosférica, especificando todos os parâmetros 
usados e eficiência esperada dos mesmos; 
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2.1.17  Especificar os combustíveis a serem utilizados pela empresa (tipo, quantidade 
diária, mensal e anual, forma de armazenamento). Informar quais os equipamentos 
utilizados para queima, indicando o período de funcionamento e dispositivos de 
controle e segurança;  
2.1.18  Especificar o numero e tipo de caldeiras a serem instaladas fornecendo as 
características das mesmas (capacidade de produção de vapor kg/hora), temperatura 
máxima de vapor e sistema de limpeza (automática manual ou por sopragem);  
2.1.19  Especificar número e altura das chaminés em relação ao nível do solo e das 
construções vizinhas, indicando os equipamentos onde serão instaladas as mesmas;  
2.1.20 Deverá ser apresentado o Plano de Controle de Poluição do Ar, especificando 
as medidas a serem tomadas e a redução esperada para as emissões, com 
cronograma físico de implantação; 
2.1.21 Deverá ser atendida a Resolução Conama nº. 03 de 28 de junho de 1990 e as 
que venham a substituí-la; 
2.1.22 Especificar qualitativa e quantitativamente os resíduos sólidos gerados pelo 
empreendimento; 
2.1.23 Descrever o(s) tipo(s) de disposição dos resíduos sólidos; 
2.1.24 Justificar a escolha do(s) tipo(s) de tratamento(s) adotado(s); 
2.1.25 Apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de acordo com a 
Lei Estadual nº. 7.862/2002. 
 
2.2 Condicionados 
 
2.2.1 Existência de poço tubular e/ou posto de abastecimento; 
2.2.1.1 Apresentar Licenciamento do poço tubular e/ou posto de abastecimento; 
2.2.2 Necessidade de lançamento de efluente doméstico, após tratamento, e de 
águas pluviais em manancial; 
2.2.2.1 Devera obedecer a Resolução CONAMA N.357/2005. 
 

 


