
O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO RECIFE MUDOU DE ENDEREÇO! 

 
A cidade do Recife, a partir de junho deste ano, passou a realizar o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto local, por meio da Diretoria de Meio Ambiente da 

Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental.  

 

O licenciamento ambiental será assumido por Recife, de forma gradativa, de acordo com o 

cronograma abaixo: 

 
Data de início Atividade/empreendimento 

         2009 

09 de junho - empreendimentos imobiliários 

1º de outubro 

- - empreendimentos comerciais (exceto postos de combustíveis e serviços de saúde) 

- drenagem; 

- feiras e exposições temporárias; 

- manutenção e urbanização de canais; 

- recuperação de áreas contaminadas e degradadas; aterros hidráulicos e engordamento de 

faixas de praia; 

- dragagem, desassoreamento e terraplenagem; 

- limpeza de cursos e corpos d´água; 

- erradicação ou poda de árvores, arbustos e/ou palmeiras; 

- usinas de reciclagem de lixo; 

- reciclagem de pneus, plásticos, vidro, metal e outros;  

- reciclagem de papel; 

-núcleos de triagem de resíduos recicláveis 

1º de dezembro 

- indústrias; 

- obras diversas; 

- transporte de produtos químicos, grãos e sementes importados ou provenientes de outros 

Estados; 

- transporte de produtos perigosos; 

- readequação ou modificação dos sistemas de tratamento, controle ou disposição (incineração) 

de resíduos sólidos industriais e hospitalares 

         2010 

10 de janeiro 
- - postos de combustíveis 

- sistemas de tratamento e controle de resíduos líquidos industriais 

1º de abril - serviços de saúde 

1º de julho - exploração mineral 

1º de outubro 

- tratamento e disposição de resíduos industriais 

- tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos;  

- tratamento e disposição de resíduos especiais; 

- aterros sanitários; 

- aterros industriais; 

- tratamento térmico; 

- estações de tratamento de esgoto; 

- interceptores e emissários de esgoto; 

- sistemas de transporte por duto; 

- limpadores de tanques sépticos; 

- redes de esgotamento sanitário; 

- terminais de carga e descarga de produtos químicos; 

- sistemas unifamiliares de esgotamento sanitário; 

- sistemas coletivos de esgotamento sanitário.  

- exploração agropecuária; 

- desmatamento; 

- uso de fogo controlado; 

- exploração de produtos e subprodutos da fauna e da flora.  

 

 


