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ROTEIRO ORIENTATIVO 
 
NÚMERO DO ROTEIRO: 001 - 2 
 
NOME DO ROTEIRO: Licença Prévia para Empreendimentos Industriais 
OBJETIVO: Requerer a Licença Prévia 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 Fundiário 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 Cópia de declaração de Cadastro Técnico Municipal. 
1.1.6 Declaração da Prefeitura manifestando que o empreendimento está de acordo com as leis 
de uso e ocupação do solo do município (cópia autenticada); 
1.1.7 Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) do profissional responsável 
pela elaboração do Projeto Ambiental; 
1.1.8 Comprovante autenticado de Inscrição Estadual na Secretaria de Estado de Fazenda e 
situação cadastral na receita federal; 
1.1.9 Atendimento ao Decreto nº 023 de 27 de março de 2012 – Lei nº 1875/2007. 
 
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 Apresentar outorga de captação direta e/ou de diluição de efluentes em Corpos Hídricos 
Superficiais de domínio do Estado de Mato Grosso emitida pela Superintendência de Recursos 
Hídricos/SEMA ou órgão competente em caso de Corpos Hídricos Superficiais de domínio da 
União; 
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2.1.2  Mapa de localização ou carta imagem em escala 1:100.000 ou maior, contendo a área 
objeto do licenciamento, a sede do município ou marco geográfico conhecido na região, bacia 
hidrográfica e vias de acesso; 
2.1.3  Planta de localização/situação contendo delimitação da área, com coordenadas 
geográficas, indicando a situação do terreno em relação ao corpo receptor e cursos d’água 
(córregos, nascentes, lagoas, canais, etc.), indicando o(s) ponto(s) previsto para captação da 
água e lançamento dos despejos líquidos e de mais atividades poluidoras, especificando as 
edificações vizinhas num raio de 500 a 5.000 m do limite do terreno, conforme a característica do 
empreendimento, em escala 1:25000;  
2.1.4 Caracterização geral do empreendimento (área total, área construída ou a ser construída, 
área destinada ao sistema de controle ambiental, mão de obra utilizada, consumo de água 
(m3/dia), etc.); 
2.1.5  Diagnóstico ambiental caracterizando a área de influencia do empreendimento antes da 
implantação do projeto, em relação ao meio físico, biótico e sócio econômico: geologia, 
geomorfologia, recursos hídricos (corpo receptor, bacia hidrográfica), qualidade do ar, clima 
(precipitação, temperatura média, direção predominante dos ventos), solos (tipo, textura, 
estrutura, permeabilidade e nível do lençol freático), vegetação, fauna; população, infraestrutura, 
dinâmica populacional, considerando os prováveis impactos ambientais de influencia direta e 
indireta dos meios biótico, físico e socioeconômico decorrentes da implantação da atividade;  
2.1.6  Memorial descritivo (com fluxograma) dos processos de fabricação, citando as matérias 
primas e produtos auxiliares, capacidade de produção, destacando os pontos onde haverá 
emissão de ruídos ou geração de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos (com respectiva 
quantificação estimada das emissões); 
2.1.7 Apresentar as alternativas de tratamento e controle previstos para os resíduos líquidos, 
gasosos e sólidos, e emissão de ruídos e poluição sonora; 
2.1.8  Apresentar a caracterização do corpo receptor dos efluentes líquidos industriais e 
domésticos (vazão, Temperatura, cor, Turbidez, DBO, DQO, OD, Sólidos Totais , pH, Coliformes 
Termo Tolerantes, Fósforo Total, Cloretos, Óleos e Graxas, Alcalinidade), através da 
apresentação de um boletim de aná lise físico-químico e bacteriológico;  
2.1.9  Apresentar a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes líquidos, atmosféricos e 
dos resíduos sólidos. Informar se o regime de lançamento será contínuo ou descontinuo, devendo 
ser especificada a vazão de lançamento; duração media de descargas previstas, garantias do 
processo (eficiência prevista);  
2.1.10 Avaliar o impacto ambiental previsto em decorrência dos lançamentos de efluentes 
previstos, apresentando o cálculo da DBO5 e OD da mistura, utilizando a vazão de referencia do 
corpo receptor; 
2.1.11 Apresentar em diagrama unifilar os principais usos d’água à jusante do ponto de 
lançamento num trecho de pelo menos (5) km; 
2.1.12  Apresentar testes de infiltração e nível do lençol freático da área onde se pretende 
implantar o empreendimento caso seja previsto lançamento diretos no solo;  
2.1.13  Descrição preliminar das principais medidas mitigadoras preventivas e corretivas e/ou 
compensatórias dos prováveis impactos ambientais e socioambientais avaliados.  
 
 


