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III CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE ETE 

PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS 



SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA 

FEAM 

Fundação Estadual do 

Meio Ambiente 

IEF 

Instituto Estadual de 

Florestas 

IGAM 

Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas 

Polícia Ambiental 

  CERH 

Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos 

COPAM/SUPRAM 
Conselho Estadual de Política 

Ambiental/Superintendência Regional de 

Regularização Ambiental 

SEMAD  

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 



    SUPRAM’s 

Superintendências Rgionais de Regularização Ambiental   

CENTRAL 

Belo Horizonte/ 

Núcleo Reg. de Lafaiete 

 

 

URC 

SUL DE MINAS 

Varginha 

URC  

LESTE MINEIRO 

G.Valadares 

  

URC  

ZONA DA MATA 

Ubá 

  

URC  

TRIÂNGULO & ALTO 

PARANAÍBA 

Uberlândia  

URC  

NOROESTE DE MINAS 

Unaí 

URC NORTE DE MINAS 

Montes Claros 

URC JEQUITINHONHA 

Diamantina 



   Atividades localizadas ou desenvolvidas em um 

Município ou em unidades de conservação de 

domínio estadual; 

   Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os 

limites territoriais de um ou mais Municípios;  

   Delegados pela União aos Estados por 

instrumento legal ou convênio;  

   Localizadas ou desenvolvidos em áreas de 

preservação permanente. 

COMPETÊNCIAS DO LICENCIAMENTO 

ESTADUAL 

 (SUPRAM / SEMAD): 



DN 74  

de 9 de setembro de 2004 

    Estabelece critérios para classificação, segundo o 

porte e potencial poluidor, de empreendimentos e 

atividades modificadoras do meio ambiente 

passíveis de autorização ou de licenciamento 

ambiental no nível estadual, determina normas 

para indenização dos custos de análise de pedidos 

de autorização e de licenciamento ambiental, e dá 

outras providências. 



 vazão média < 50 l/s (pequeno porte)  

=> DAIA + AAF. 

 

 50 l/s  vazão média  400 l/s (médio porte) 

=> LP e LI juntas, LO. 

 

 vazão média > 400 l/s (grande porte)  

=> LP, LI e LO. 

III- Estação de Tratamento de Esgotos  

ETE / DN 74/04 

 



TIPOS DE LICENÇA 

Documento Autorizativo de Intervenção 

Ambiental - DAIA (ETE < 50 l/s). 

 

Para intervenção em APP ou supressão de 

vegetação ou limpeza de área, mesmo que as 

unidades estejam dispensadas de licenciamento, 

para tal, as documentações necessárias são: 

→ Memorial descritivo com as plantas 

georeferenciadas mostrando todas as unidades; 

→ ART do responsável pelo sistema (projetista); 

→ Relatório fotográfico mostrando a área da ETE. 



Documento Autorizativo de Intervenção 

Ambiental - DAIA (ETE < 50 l/s). 

 

→Declarações do requerente dizendo que a obra 

atende às legislações vigentes no município;  

→ Titularidade da área. Caso haja decreto de 

utilidade pública em substituição à escritura, incluir 

autorização do proprietário do terreno. 

 

 Validade máxima da licença: 01 (um) ano. 

TIPOS DE LICENÇA 



TIPOS DE LICENÇA 

 

Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF 

(ETE < 50 l/s) 
 

→ Memorial descritivo com a ART específica do       

responsável pela operação do empreendimento 

constando a observação “gerenciamento de 

aspectos ambientais para fins de AAF”; 

→ FCE (específico para AAF); 

→ Documento comprobatório da condição do 

responsável legal do empreendimento (por 

exemplo, ata de posse). 



TIPOS DE LICENÇA 

Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF 

(ETE < 50 l/s) 
 

→ Requerimento. 

→ CNPJ do requerente . 

→ Termo de responsabilidade do empreendimento. 

→ Titularidade da área. 

→ Taxas DAE pagas. 

→ Roteiro de acesso ao empreendimento (ou planta 

geral do sistema proposto). 

 

 



TIPOS DE LICENÇA 

Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF 

(ETE < 50 l/s) 
 

→ Planta topográfica georeferenciada com locação 

das unidades, contendo CREA e nome do 

responsável técnico; 

→ Estudo técnico de alternativa locacional 

(justificativa); 

→ Poderá ser exigido relatório fotográfico do 

empreendimento. 

 

  



TIPOS DE LICENÇA 

Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF 

(ETE < 50 l/s) 

 

Hoje o IEF incluiu mais os seguintes documentos: 
 

→ Plano de utilização pretendida - Port. IEF 

191/2005. 

→ Caracterização biofísica. 

 

Validade máxima da licença: 04 (quatro) anos. 

 



 Licença Prévia - LP (ETE > 50 l/s) 
 

 Solicitada durante a fase preliminar de 

planejamento da atividade. Avalia a concepção, 

localização, implantação e operação do 

empreendimento analisados no Relatório de 

Controle Ambiental e no Plano de Controle 

Ambiental (RCA/PCA) . 
 

Validade máxima da licença: 04 (quatro) anos, 

prorrogáveis por mais  02 (dois) anos. 

TIPOS DE LICENÇA 



 Licença de Instalação – LI (ETE > 50 l/s) 
 

 Solicitada na fase preliminar de implantação da 

atividade. Analisa o projeto executivo das obras a 

serem executadas e as ações de controle dos 

impactos ambientais no RCA/PCA. 

 

Validade da licença: prazo de execução da obra 

ou o máximo 04 (quatro) anos, prorrogáveis 

por mais 02 (dois) anos. 

TIPOS DE LICENÇA 



 

Licença de Operação - LO (ETE > 50 l/s) 

 solicitada na fase preliminar de operação da 

unidade, autoriza o início da atividade e o 

funcionamento dos sistemas de controle 

ambiental. 

 Poderá ser solicitado, pelo órgão ambiental, 

a  apresentação do Estudo de Impacto Ambiental 

e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA), que são mais complexos do que o 

PCA/RCA. 

Validade máxima da licença: 04 (quatro), 06 (seis) ou 08 

(oito) anos. 

TIPOS DE LICENÇA 



DN 76 de 25 de outubro de 2004 

  

Dispõe sobre a interferência em áreas 

consideradas de Preservação Permanente e dá 

outras providências.  

 



DN 76/2004 - Art. 1º, considera-se: 

• Intervenção: toda e qualquer obra de utilidade 

pública e social (ETE) que implique supressão de 

vegetação, uso e/ou ocupação em Área de 

Preservação Permanente - APP (lei 14.309/2002 - 

Art. 10). 

• Baixo impacto ambiental: intervenção que não 

polua ou degrade significativamente o meio 

ambiente. 

• Medidas mitigadoras: adoção de medidas técnicas 

para minimizar os impactos físicos e bióticos em 

APP. 

 



DN 76/2004 - Art. 3º: 

 Medidas compensatórias: medidas que compensa 

direta ou indiretamente os impactos ambientais 

causados em APP. 

 Intervenção para supressão de vegetação em APP 

só é autorizada em caso de obra de utilidade pública 

ou interesse social. 

 Intervenção em APP situada em área urbana   

dependerá de autorização do Conselho de Meio 

Ambiente – CODEMA. 
 



A DIVISÃO DE SANEAMENTO RURAL DA COPASA 

 ESTÁ A DISPOSIÇÃO PARA AUXILIAR OS 

MUNICÍPIOS QUE PRECISAREM DE SUPORTE EM 

SITUAÇÕES QUE ENVOLVAM A REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL DE SEUS EMPREENDIMENTOS.  
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