
ENQUADRANDO O PORTE E O POTENCIAL POLUIDOR DO SEU 
EMPREENDIMENTO 

 
GRUPO 8.B.5 – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
 
                                

8.A.5 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 
 

                                
Indivíduo PORTE 

até 2 micro 
acima de 2 até 6 pequeno 
acima de 6 até 12 médio 

acima de 12 até 24 grande 
acima de 24 especial 

 
 
 

8.B.5 – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
   

Atividade 
erradicação de árvores, arbustos ou palmeiras 

atividades similares (porte a critério do órgão de gestão ambiental) 
 
 
 
 
 
OBS.: O pedido de erradicação de árvores exóticas ou nativas poderá ser 
acompanhado memorial descritivo SIMPLIFICADO, se atender ao seguinte: 
 

Quantidade a ser retirada Origem da espécie 
até 2 indivíduos (micro porte) nativa ou exótica 

acima de 2 até 6 indivíduos (pequeno porte) nativa ou exótica 
acima de 6 até 12 (médio porte) exótica 

 



ENQUADRANDO O PORTE E O POTENCIAL POLUIDOR DO SEU 
EMPREENDIMENTO 

 
GRUPO 8.B.6 – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
 
                                

8.A.6 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 
 

                                
Indivíduo PORTE 

até 10 micro 
acima de 10 até 50 pequeno 

acima de 50 até 100 médio 
acima de 100 até 200 grande 

acima de 200 especial 
 
 
 

8.B.6 – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
   

Atividade 
poda de árvores, arbustos ou palmeiras 

atividades similares (porte a critério do órgão de gestão ambiental) 
 
 
 
OBS.: O pedido de erradicação de árvores exóticas ou nativas poderá ser 
acompanhado memorial descritivo SIMPLIFICADO, se atender ao seguinte: 
 

Quantidade a ser retirada Origem da espécie 
até 2 indivíduos (micro porte) nativa ou exótica 

acima de 2 até 6 indivíduos (pequeno porte) nativa ou exótica 
acima de 6 até 12 (médio porte) exótica 

 



ENQUADRANDO O PORTE E O POTENCIAL POLUIDOR DO SEU 
EMPREENDIMENTO 

 
GRUPO 3 – ATIVIDADES DE RECICLAGEM 

 
 

3.A - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 
 

                                
Massa (ton./dia) Volume (m3/dia) PORTE* 

até 10 até 20 micro 
acima de 10 até 20 acima de 20 até 40 pequeno 
acima de 20 até 30 acima de 40 até 60 médio 
acima de 30 até 50 acima de 60 até 100 

 
grande 

acima de 50 acima de 100 especial 

* A atividade ou o empreendimento será enquadrado pelo maior critério de classificação do porte no 
momento do requerimento. 

 

 
 

3.B - CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR- PP/D 
   

Atividade Potencial poluidor/degradador 
usinas de reciclagem de lixo a 

reciclagem de pneus, plástico, vidro, metal e outros a 
reciclagem de papel m 

núcleos de triagem de resíduos recicláveis m 
atividades similares a critério do órgão de gestão ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENQUADRANDO O PORTE E O POTENCIAL POLUIDOR DO SEU 
EMPREENDIMENTO 

 
GRUPO 4 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 
 
                                

4.A - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 
 

                                
Total de banheiros no imóvel (unidade) PORTE 

até 5 micro 
6 a 30 pequeno 
31 a 130 médio 
131 a 300 grande 

Acima de 300 especial 
 
 
 
 
 

4.B - CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR- PP 
   

Atividade Potencial poluidor/degradador 
Conjunto habitacional com ETE Médio 
Conjunto habitacional sem ETE Alto 
Edificações uni ou plurifamiliares Baixo 

Condomínios Médio 

atividades similares a critério do órgão de gestão ambiental 
 
 



ENQUADRANDO O PORTE E O POTENCIAL POLUIDOR DO SEU 
EMPREENDIMENTO 

 
GRUPO 5 – COMÉRCIO E SERVIÇOS (exceto postos de gasolina e serviços de 

saúde) 
 

 
5.A - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

                                
Área útil (m2) PORTE* 

até 200 micro 
acima de 200 até 500 pequeno 

acima de 500 até 1.000 médio 
acima de 1.000 até 3.000 grande 

acima de 3.000 especial 

* Área útil: área total utilizada no empreendimento industrial, incluindo-se a área construída, 
a área utilizada para circulação, manobras, estocagem, pátios, etc. 

 
 

5.B - CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR- PP 
   

Atividade Potencial 
poluidor/degradador 

panificadoras com fornos elétricos b 
panificadoras com fornos a lenha ou carvão m 

lava-jatos e borracharias b 
armazéns gerais b 

lavanderias não industriais m 
transportadoras de substâncias perigosas a 

transportadoras de cargas em geral m 
comércio de quaisquer partes vegetais vivas ou mortas e demais 

formas de vegetação existentes no município 
m 

supermercados e hipermercados m 
shoppings centeres a 

centro de abastecimento m 
centro comercial varejista m 
galeria de lojas varejistas b 

centro de convenções m 
complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos a 

comércio atacadista de produtos não combustíveis, não 
lubrificantes e não derivados de petróleo 

m 

laboratórios de análises clínicas, biológicas, radiológicas e físico-
químicas 

a 

laboratórios de controle ambiental m 
atividades similares  a critério do órgão de gestão 

ambiental 

 



ENQUADRANDO O PORTE E O POTENCIAL POLUIDOR DO SEU 
EMPREENDIMENTO 

 
GRUPO 8.B.2 – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
 
                                

8.A.2 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 
 

                                
Área útil (m2) PORTE 

até 50 micro 
acima de 50 até 250 pequeno 

acima de 250 até 1000 médio 
acima de 1000 até 10.000 grande 

acima de 10.000 especial 
 
 
 

8.B.2 – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
   

Atividade 
drenagem 

feiras e exposições temporárias 
manutenção e urbanização de canais 

recuperação de áreas contaminadas e degradadas 
atividades similares (porte a critério do órgão de gestão ambiental) 

 
 



ENQUADRANDO O PORTE E O POTENCIAL POLUIDOR DO SEU 
EMPREENDIMENTO 

 
 
 

GRUPO 8.B.3 – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
 
 
                                

8.A.3 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 
 

                                
Volume (m3) PORTE 

até 20 micro 
acima de 20 até 100 pequeno 

acima de 100 até 500 médio 
acima de 500 até 1000  grande 

acima de 1000 especial 
 
 
 

8.B.3 – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
   

Atividade 
aterros hidráulicos e engordamento de faixas de praia 
dragagem, desassoreamento e movimentação de terra 

limpeza de cursos e corpos d´água 
readequação e/ou modificação de sistemas de tratamento / controle de resíduos 

líquidos industriais 
atividades similares (porte a critério do órgão de gestão ambiental) 
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