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CARTILHA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL 

 

1. O QUE É LICENCIAMENTO AMBIENTAL?  

Segundo artigo 1º, inciso I, da Resolução CONAMA nº. 237, de 

19/12/1997, Licenciamento Ambiental é: 

“Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso”.  

No Estado de Mato Grosso do Sul, existe a Resolução SEMADE n° 9, de 

13/05/2015, com alterações consolidadas da Resolução SEMAGRO nº 642, de 

11 de maio de 2017, a Resolução SEMAGRO nº 651, de 29 de setembro de 

2017 e a Resolução SEMAGRO nº 679 de 09 de setembro de 2019, que 

estabelece normas e procedimentos para o Licenciamento Ambiental estadual, 

e dá outras providências.  

 

2. O QUE É LICENÇA AMBIENTAL? 

Segundo artigo 1º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 237, de 

19/12/1997, Licença Ambiental é:  

“Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 

pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 

operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 



 
 

aquelas que, sob qualquer forma, possam causar  degradação 

ambiental”.  

 

3. QUAIS AS MODALIDADES DE LICENÇA AMBIENTAL? 

O Licenciamento Ambiental pelo IMASUL é efetivado mediante emissão 

de Licenças e Autorizações Ambientais, com as seguintes modalidades:  

I. Autorização Ambiental (AA): autoriza a execução de atividades de 

exploração de recurso natural, de acordo com as especificações constantes 

dos requerimentos e estudos ambientais exigidos, incluindo as medidas de 

controle e demais condicionantes estabelecidas nas normas e diretrizes 

técnico-legais, sendo possível sua concessão em decorrência de 

Licenciamento Ambiental simplificado. 

II. Licença Prévia (LP):  concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento ou atividade aprovando sua concepção e localização, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e as 

condicionantes a serem atendidas como exigência para as próximas fases do 

licenciamento;  

III. Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação de 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos 

planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes dos quais constituem motivos 

determinantes;  

IV. Licença de Operação (LO) : autoriza a operação de atividade após a 

verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com 

adoção das medidas de controle ambiental e condicionantes determinantes 

para a sua operação;  

V. Licença de Instalação e operação (LIO): autoriza, 

concomitantemente, em casos regularmente previstos, a localização, 

concepção, implantação e operação de atividade, sendo possível sua 

concessão em decorrência de Licenciamento Ambiental simplificado.  

 



 
 

4. COMO SABER SE A ATIVIDADE PRECISA DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO 

AMBIENTAL?  

 As atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental estadual são aquelas 

constantes dos anexos II a IX, da Resolução SEMADE n° 9/2015, agrupadas 

nos seguintes setores:  

I. Setor de Infraestrutura (anexo II);  

II. Setor Agropastoril (anexo III);  

III. Setor de Mineração (anexo IV);  

IV. Setor de Turismo (anexo V);  

V. Setor Industrial (anexo VI);  

VI. Setor de Saneamento, Resíduos Sólidos e Transporte de 

Carga Perigosa (anexo VII);  

VII. Setor de Recursos Pesqueiros e Fauna (anexo VIII) e;  

VIII. Setor Florestal (anexo IX).  

As atividades e empreendimentos isentos de Licenciamento Ambiental 

estadual são aquelas atividades eventuais ou de impacto insignificante 

apontadas na Resolução SEMADE n° 9/2015. 

Havendo dúvida quanto à obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental, 

o interessado poderá requerer orientações ao IMASUL mediante protocolo de 

Carta Consulta. 

 Para comprovar a isenção de Licenciamento Ambiental estadual, o 

interessado poderá acessar o endereço eletrônico do IMASUL, 

www.imasul.ms.gov.br, para obter a Declaração Ambiental – Eletrônica – DAE. 

 

5. COMO LICENCIAR ATIVIDADE LOCALIZADA EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO, ZONAS DE AMORTECIMENTO OU TERRAS INDÍGENAS? 

Conforme Resolução SEMADE n°9/2015, no caso de atividade inserida 

em Unidade de Conservação (UC) ou Zona de Amortecimento (ZA) de UC, o 

IMASUL procederá conforme regras contidas na Resolução CONAMA 

n°428/2010, o qual solicitará ao órgão gestor da UC, autorização para 

prosseguir com o licenciamento.  

http://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/downloads/lei-n-3-612-de-30-de-abril-de-1999/
http://www.imasul.ms.gov.br/


 
 

No caso de localização em terra indígena, o Licenciamento Ambiental 

deverá ser solicitado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, conforme disposto no inciso I , Art. 4º, da 

Resolução CONAMA n° 237/1997 e inciso XIV, alínea “c”, Art. 7º, da Lei 

Complementar n° 140/2011, com as rotinas estabelecidas por aquele órgão 

federal. 

Considera-se terra indígena, aquela devidamente caracterizada e 

homologada por Decreto do Presidente da República ou provida de Portaria do 

Ministro da Justiça, conforme Decreto Federal n°1.775/1996.   

 

6. EM CASO DE AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE É PRECISO 

OBTER NOVA LICENÇA AMBIENTAL? 

 A ampliação do empreendimento/atividade, alteração da capacidade 

produtiva ou capacidade de carga turística, alteração nos processos ou 

volumes de produção e ainda, alteração no Sistema de Controle Ambiental de 

atividade já licenciada, inclusive nos casos em que o licenciamento inicial 

dispense a fase de instalação, deverá a alteração proposta ser objeto de 

Licença de Instalação mediante a apresentação da documentação listada na 

Resolução SEMADE nº 9/2015. 

 

7. QUAL O PRAZO PARA CONCLUSÃO DE UM PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL? 

 Conforme Art. 4º da Lei Estadual nº 2.257 de 09/07/2001, o processo de 

inicia-se com o requerimento da Licença Ambiental pelo empreendedor, 

acompanhado dos documentos devidamente preenchidos por todos os 

requisitos materiais e legais, projetos e estudos ambientais pertinentes dando -

se a devida publicidade. 

 O Art. 7º da referida Lei, estabelece que a emissão do parecer técnico 

conclusivo das Licenças e Autorizações Ambientais deverá observar os 

seguintes prazos: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/downloads/lei-n-3-612-de-30-de-abril-de-1999/


 
 

 Licença Prévia: mínimo 30 (trinta) dias e máximo 135 (centro 

e trinta e cinco) dias dependendo do estudo a ser apresentado no 

processo de licenciamento. 

 Licença de Instalação: mínimo 30 (trinta) dias e máximo 60 

(sessenta) dias dependendo do estudo a ser apresentado no processo 

de licenciamento. 

 Licença de Operação: mínimo 30 (trinta) dias e máximo 45 

(quarenta e cinco) dias dependendo do estudo a ser apresentado no 

processo de licenciamento. 

 Autorização Ambiental: mínimo 40 (quarenta) dias e máximo 

65 (sessenta e cinco) dias dependendo do estudo a ser apresentado no 

processo de licenciamento.  

Verifica-se, portanto, que as normas Estaduais não estabelecem prazo 

máximo para conclusão do processo de licenciamento, o qual poderá variar em 

razão da correta instrução processual, ou seja, se houver pendências 

documentais, necessidade de elaboração de estudos complementares ou de 

prestação de esclarecimentos pelo empreendedor, isto poderá resultar em um 

prazo maior ou menor para conclusão do processo.  

 

8. O QUE É IMPORTANTE OBSERVAR NA LICENÇA AMBIENTAL? 

Importante observar as condicionantes gerais e específicas, o prazo de 

duração da licença expedida e o prazo para requerer a renovação da mesma.  

 

9. A LICENÇA AMBIENTAL TEM PRAZO DE VALIDADE? COMO RENOVAR? 

 Todas as Licenças e Autorizações Ambientais têm prazo de validade e 

suas renovações devem observar prazos; 

  Licença Prévia: a validade deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e 

projetos, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos e poderá ser 

renovada, uma só vez, pelo prazo máximo  de 5 (cinco)  anos. 



 
 

 Licença de Instalação: a validade deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento e/ou 

atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos e poderá ser 

renovada, uma só vez, pelo prazo máximo de 6 (seis) anos. 

 Licença de Operação: a validade deverá considerar os 

planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e,  

no máximo, 10 (dez) anos, podendo ser renovada indefinidamente.  

 Licença de Instalação e Operação (LIO):  a validade será de 

no mínimo 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos, podendo ser 

renovada e ensejar nova LIO ou LO, esta última no caso de já estar 

concluída a instalação da atividade. 

 Autorização Ambiental: a validade será de 4 (quatro) anos, 

podendo ser renovada indefinidamente. 

 Importante observar que o pedido de renovação da Licença ou 

Autorização Ambiental deverá ser protocolizado no IMASUL com antecedência 

mínima de 120 (cento e vinte) dias da data de seu vencimento, ficando 

automaticamente prorrogada até manifestação definitiva do IMASUL.  

 

10.  QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA OBTER OU RENOVAR 

LICENÇA E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL? 

 O Anexo I da Resolução SEMADE nº9/2015 descreve a documentação 

padrão para instrução de requerimentos e abertura de processos de 

Licenciamento Ambiental em conformidade com a modalidade e fases de 

licenciamento a que se sujeitam as atividades. A documentação específica a 

ser apresentada em razão da modalidade e da fase de licenciamento, está 

determinada nos Anexos II a IX desta Resolução. 

 Importante observar que todo Licenciamento Ambiental em propriedade 

rural deve apresentar inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR-MS, 

ressalvados os casos de utilidade pública.  

 



 
 

11.  QUAL O PRAZO PARA REQUERER A RENOVAÇÃO DA LICENÇA OU 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL? 

  O pedido de renovação protocolizado em prazo inferior a 120 (cento e 

vinte) dias será regularmente processado, podendo ensejar, a critério do 

IMASUL, a paralisação da atividade caso a renovação não ocorra antes do 

efetivo vencimento da Licença ou Autorização Ambiental. 

  A Licença ou Autorização Ambiental vencida, não poderá ser renovada, 

sendo necessário formalizar um novo processo de Licenciamento Ambiental.  

 

12. COMO PROCEDER PARA REALIZAR SUPRESSÃO VEGETAL? 

A supressão de floresta ou qualquer outra forma de vegetação nativa 

existente no Estado somente poderá ser realizada após a obtenção da 

Autorização Ambiental segundo a documentação indicada no anexo IX da 

Resolução SEMADE nº9/2015.  

O transporte e utilização de material lenhoso nativo deverá ter como 

pré-requisito o recolhimento da respectiva Reposição Florestal e a obtenção do 

D.O.F. (Documento de Origem Florestal), conforme couber.  

 

13.   COMO PROCEDER EM CASO DE SUPRESSÃO DE ESPÉCIES 

AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS? 

A supressão da vegetação que envolva a retirada de espécie 

ambientalmente protegida listada no Título II da Resolução SEMADE nº9/2015, 

dependerá da adoção de medidas mitigatórias e compensatórias para áreas 

com Declaração de Utilidade Pública (DUP) ou área diretamente afetada 

superior a 1.000 ha, e  somente de medidas compensatórias para os demais 

casos, independentemente de outras compensações legalmente exigíveis.   

 

14. QUANDO É PERMITIDO O CORTE DE ÁRVORES NATIVAS 

ISOLADAS? 



 
 

Conforme Resolução SEMADE nº9/2015, é uma atividade não 

enquadrada como supressão vegetal e trata-se de área anteriormente 

convertida para uso alternativo do solo com presença de árvores isoladas ou 

pequenos fragmentos agrupados de vegetação arbórea de até 1 (um) hectare , 

conforme previsto no Anexo IX da referida Resolução:   

I. nos casos em que haja predominância de árvores que não 
formem dossel;  
II. a “capões” de até 01 (um) ha de área desde que situados em 
áreas antrópicas, fora do Bioma Mata Atlântica e que não 
apresentem efetiva importância ecológica, caracterizada pela 
presença de espécies protegidas nos termos desta Resolução ou 
de outros Normativos;  
III. a “Leiras regeneradas” desde que a área dessas leiras ocupe 
até 20% da área do projeto, não estando situada em área de 
Mata Atlântica.  
IV. o limite de no máximo 10(dez) capões de até 1 (um) hectare 
sendo limitado ao total equivalente a 10% (dez por cento) da 
área do Projeto de Corte de Árvores Nativas Isoladas.  

 

O corte de árvores nativas isoladas é permitido somente para árvo res 

situadas fora das áreas de reserva legal, preservação permanente e de uso 

restrito com vegetação nativa.    

Os casos de cortes de árvores nativas isoladas que necessitam de 

Autorização Ambiental estão previstos tabela de documentações específicas 

para licenciamento de atividades do setor de Recursos Florestais do anexo IX 

da Resolução SEMADE nº 9/2015. 

Conforme anexo IX desta mesma Resolução, algumas atividades 

referentes ao corte de árvores isoladas são isentas de Licenciamento 

Ambiental estadual sem a obrigatoriedade da Declaração Ambiental Eletrônica 

– DA-e. 

 

15.  COMO PROCEDER EM CASO DE APROVEITAMENTO DE MATERIAL 

LENHOSO? 

O aproveitamento do material lenhoso decorrente da supressão vegetal 

legalmente autorizada deverá ser realizado dentro do prazo de validade da 

Autorização Ambiental, devendo a proposta de aproveitamento estar indicada 



 
 

no requerimento desta autorização, conforme Anexo IX da Resolução SEMADE 

nº 9/2015. 

 O material lenhoso desvitalizado (morto/seco), de origem regularmente 

permitida poderá ser aproveitado, mediante apresentação de documentação 

técnica que comprove a origem deste material.  

A lista de documentações para emissão da Autorização Ambiental está 

na Tabela de documentações específicas para licenciamento de atividades do 

setor de Recursos Florestais do anexo IX da Resolução SEMADE nº 9/2015. 

Para transporte e/ou comercialização deverá ser verificada a exigência 

de Reposição Florestal e D.O.F.  

 

16.  COMO PROCEDER EM CASO DE APROVEITAMENTO DE PEQUENO 

VOLUME DE MATERIAL LENHOSO? 

Está isento de Autorização Ambiental o aproveitamento de pequeno 

volume de material lenhoso desvitalizado de até 20 m³/ano por propriedade, 

sendo destes até 10 m³/ano de espécies indicadas no Art. 52 da Resolução 

SEMADE nº 9/2015 (espécies ambientalmente protegidas), para uso 

exclusivamente dentro do próprio imóvel e sem direito a transporte fora do 

imóvel ou armazenamento que ultrapasse 01 (um) ano. 

A Portaria IMASUL/MS nº 057 de 17/09/2007 disciplina os 

procedimentos para o aproveitamento de pequena quantidade de material 

lenhoso desvitalizado e seco no âmbito do Estado, sendo que o anexo IX da 

Resolução SEMADE nº9/2015 acrescentou somente a condição de que o 

armazenamento do material lenhoso não ultrapasse 01 (um) ano.  

 

17.  O QUE É QUEIMA CONTROLADA? 

Entende-se como queima controlada como sendo um fator de produção 

e manejo em áreas de atividades florestais, agrícolas ou pastoris, assim como 

aquela realizada com finalidade de pesquisa científica e tecnológica, a ser 



 
 

executada em áreas de imóveis rurais mediante Autorização Ambiental para 

Queima Controlada.  

A lista de documentações para emissão da Autorização está na tabela 

de documentações específicas para licenciamento de atividades do setor de 

Recursos Florestais do anexo IX da Resolução SEMADE nº 9/2015. 

Esta Resolução indica onde é vedado o uso do fogo: 

 vinte metros de cada lado, na projeção em ângulo reto sobre o 
solo, do eixo das linhas de transmissão e distribuição de energia 
elétrica;  

 cem metros ao redor da área de domínio de subestação de 
energia elétrica;  

 cinquenta metros ao redor da área de domínio de estações de 
telecomunicações;  

 dois mil metros ao redor da área de domínio de aeródromos 
públicos  

 onze mil metros do centro geométrico da pista de pouso e 
decolagem do aeródromo público;  

 cinquenta metros do entorno das Unidades de Conservação de 
Proteção Integral;  

 cinquenta metros de cada lado de rodovias e de ferrovias, 
medidos a partir da faixa de domínio.  

 

18. QUAIS OS CASOS DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DAS 

AUTORIZAÇÕES PARA QUEIMAS CONTROLADAS?  

As Autorizações para queimas controladas não serão emitidas ou 

poderão ser suspensas/canceladas nos seguintes casos:  

 condições de segurança da vida, ambientais ou meteorológicas 
desfavoráveis; 

 interesse de segurança pública e social;  

 descumprimento ao Código Florestal e demais normas ambientais 
vigentes; 

 ilegalidade ou ilegitimidade do ato;  

 determinação judicial constante de sentença, alvará ou mandado.  
 

19.  O QUE É LIMPEZA DE PASTAGEM? 

Operação de retirada de plantas oportunistas e invasoras em áreas de 

campo nativo, assim como de plantas regeneradas em estágio inicial nas áreas 

com pastagem cultivada, antropizadas que também compreende a retirada ou 



 
 

simples ajuntamento de restos de material lenhoso seco ou morto, sem 

condições de aproveitamento econômico.  Plantas regeneradas em estágio 

inicial são vegetações pioneiras características de regeneração ou 

recolonização, oriunda da ausência de manutenção sazonal da área de 

pastagem cultivada, cuja circunferência na altura do peito - CAP não 

ultrapasse 32 cm e cuja retirada não implica na geração de material lenhoso 

para aproveitamento econômico em volume superior a 5m³ por hectare  

Na dúvida é melhor consultar previamente um profissional da área 

florestal, para levantar a vegetação existente no local e confirmar se 

caracteriza ou não limpeza de pastagem.   

Conforme anexo IX da Resolução SEMADE nº9/2015 essas atividades 

são totalmente isentas de Licenciamento Ambiental estadual sem a 

obrigatoriedade da Declaração Ambiental Eletrônica – DA-e.  

 

20.  É PERMITIDO O PASTOREIO DE GADO EM RESERVA LEGAL? 

Conforme §1º, do Art. 9º, do Decreto Estadual nº 14.273, de 

08/10/2015, que dispõe sobre a Área de Uso Restrito da Planície Inundável do 

Pantanal, no Estado de Mato Grosso do Sul, é permitido o pastoreio extensivo 

de gado nas áreas de Reserva Legal, exclusivamente sob os seguintes 

critérios: 

I - se a Reserva Legal não se restringir apenas a áreas florestais 

ou de vegetação nativa de porte arbóreo, e possuir em seu 

interior áreas de pastagens nativas;  

II - se o uso pecuário for efetuado de forma a reduzir a biomassa 

vegetal, e, consequentemente, o risco de incêndios florestais;  

III - se o uso pecuário não descaracterizar a cobertura vegetal e 

não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área de 

Reserva Legal; 

IV - se o uso pecuário não comprometer a manutenção da 

diversidade de norma legal que espécies e a resiliência da 

Reserva Legal. 



 
 

Importante observar que, fora da Área de Uso Restrito da Planície 

Inundável do Pantanal não existe norma que autorize o pastoreio de gado em 

Área de Reserva Legal.  

 

21.  É OBRIGATÓRIO OBTER LICENÇA DE PORTE E USO DE 

MOTOSSERRA? 

A Portaria IBAMA nº 149, de 30/12/1992 estabelece a obrigatoriedade 

de registro no IBAMA, aos estabelecimentos comerciais responsáveis pela 

comercialização de motosserra, bem como aqueles que, sob qualquer forma, 

adquirirem este equipamento. 

De acordo com o Art. 51 da Lei Federal de nº 9.605/1998 e o Art. 57 do 

Decreto Federal de nº 6.514/2008, incorrem em crime ambiental quem 

comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de 

vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente , estando sujeito 

às penas de detenção, de três meses a um ano, e multa no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) por unidade. 

Importante ressaltar que a Licença de Porte e Uso do Motosserra (LPU) 

deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos, mediante o pagamento da taxa de 

registro. 

 

22.  É OBRIGATÓRIO OBTER AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA USO DE POÇO 

ARTESIANO? 

Deverá ser atendido o contido na Resolução SEMAC nº 08, de 

06/07/2009 que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental de poços tubulares 

para captação de água.  

De acordo com art. 1º desta Resolução, poços tubulares profundos são 

aqueles oriundos de obras de hidrogeologia de acesso a um ou mais aquíferos, 

para captação de água subterrânea executadas com sonda perfuratriz. Estes 

tipos de poços necessitam de prévia Autorização Ambiental. 

Ficam dispensados de Autorização Ambiental as demais formas de 

captação de água subterrânea, a exemplo de poço de grandes diâmetros 



 
 

escavados manualmente, da captação de água subterrânea através de poço 

tubular com profundidade inferior a 50m e diâmetro inferior a 4 polegadas e 

dos poços de monitoramento. 

 A dispensa de autorização não exime o proprietário do poço e o técnico 

responsável pela implantação do sistema de captação, da responsabilidade por 

danos ambientais decorrentes das intervenções realizadas e nem de outras 

obrigações legais decorrentes da atividade de captação . 

A partir da Resolução Conjunta SEMA-IMAP nº 004 de 13/05/2004, 

todos os detentores de poços tubulares instalados até esta data ficam 

obrigados a proceder à regularização dos mesmos junto ao IMASUL, mediante 

licenciamento simplificado. Para não ocorrerem penalidades (multas 

ambientais) os detentores de poços deveriam apresentar comunicado do poço 

junto ao IMASUL até dia 31/12/2010.  

Os poços tubulares profundos perfurados sem o devido Licenciamento 

Ambiental posteriores a Resolução Conjunta SEMA-IMAP nº 004/2004 também 

podem ser objeto de licenciamento simplificado, porém estão sujeitos a 

aplicação de penalidades. 

Os poços tubulares profundos regularizados perante o IMASUL 

receberão o CERTIFICADO DE REGISTRO DE POÇO.  

  

23.  QUAIS CASOS DE SUSPENSAÇÃO OU CANCELAMENTO DA LICENÇA OU 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL? 

 Conforme Art. 70 da Resolução SEMADE nº 9/2015, mediante decisão 

motivada, as Licenças ou Autorizações Ambientais poderão ter as suas 

condicionantes modificadas, bem como poderão ser suspensas ou canceladas 

quando constatada:  

I. violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou 

normas legais;  

II. omissão ou falsa descrição de informações relevantes que 

subsidiaram a expedição da Licença ou Autorização Ambiental;  

III. superveniência de graves riscos ambientais e à saúde.  



 
 

DÚVIDAS GERAIS 

        Sempre que houver dúvida com relação à legislação ambiental  federal, 

estadual e municipal, recomenda-se que o proprietário ou empreendedor rural 

procure orientações junto ao setor técnico e jurídico do seu Sindicato Rural ou 

consulte diretamente os órgãos ambientais competentes:   

 

 Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL 

Rua: Des. Leão Neto do Carmo, s/n – Parque dos Poderes - Campo 

Grande/MS  

Contato (67) - 3318-6056 | 3318-6020 | 3318-6022 | 3318-6156 

  

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA /MS  

Rua: Euclides da Cunha, nº 975 - Jardim dos Estados - Campo 

Grande/MS 

Contato: (67) 2106 -7500 

E-mail para atendimento ao cidadão: sac.ms@ibama.gov.br 

 

Elaboração: 

 

 

Equipe jurídica: 

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE MIRANDA  

CAROLINA ALVES MUNIZ DE FREITAS  

LUDHIANA GUIMARÃES RINALDI 

RENATA PAULA POSSARI MENDONÇA 

https://www.ibama.gov.br/institucional/unidades-do-ibama/ibama-ms
mailto:sac.ms@ibama.gov.br

