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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

OBJETIVO: conciliar o desenvolvimento econômico com a

proteção de recursos naturais e incorporar a questão

ambiental nos projetos e empreendimentos desde a sua

concepção.



IMPACTO AMBIENTAL





COMPETÊNCIA PARA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL  NO 

ESTADO DE SÃO PAULO

Presidência

CETESB

Dir. de Gestão 
Corporativa

Dir. de Controle e 
Licenciamento 

Ambiental

46 Agências 
Ambientais

Dir. de Avaliação de 
Impacto Ambiental

Dir. de Eng. e 
Qualidade 
Ambiental



GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE 

NO ÂMBITO DA CETESB



 Análise de laudos de fauna que atendam à Decisão de
Diretoria (D.D.) nº 167/2015/C de 13/07/2015
(Processos sem avaliação de impacto ambiental).

 Manual para Elaboração de Estudos Para Licenciamento
com Avaliação de Impacto Ambiental.

 Análise da presença ou ausência de fauna ameaçada de
extinção de acordo com Decreto Estadual 60.133/2014.

 Pareceres técnicos de fauna, visando subsidiar o
licenciamento estadual como um todo.

 A análise destes laudos subsidiará as tomadas de
decisões a respeito de cada área a ser licenciada,
conciliando a manutenção de nossa biodiversidade com
a expansão urbana.

LICENCIAMENTO DE FAUNA 
ESTADUAL



Laudo de Fauna no licenciamento 

• Quando?

Sempre que exigido pela Legislação Ambiental em
vigor ou solicitado pelo órgão licenciador (mediante
justificativa técnica).

• Porquê?

Para atendimento às Leis e para garantia da
manutenção saudável das espécies de fauna
silvestre.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

• Forma.

• Metodologia.

• Lista de espécies.

• Proposta de Intervenção.

• Medidas Mitigadoras.

• Medidas Compensatórias.

• Monitoramento. 

• Atendimento à Legislação Ambiental em Vigor 
para vegetação e fauna.

• “A análise por parte da CETESB tem o princípio 
de orientar a ocupação do solo.”



A formação de corredores ecológicos é vital para a 
conservação (fluxo gênico) da  fauna silvestre.



Manual para Elaboração de Estudos 
Para Licenciamento com Avaliação de 

Impacto Ambiental

Desenvolvido pelo Departamento de Desenvolvimento de
Ações Estratégicas para o Licenciamento da Diretoria I - ID e
aprovado pela Decisão de Diretoria – DD n° 217/2014/I;

Objetivo – Definir regras claras para a determinação do
escopo de estudos de avaliação de impacto, fornecendo
subsídios para consultores, empreendedores e técnicos,
possibilitando maior agilidade de análise pela CETESB;

Atenção
O uso do Manual não exclui a etapa de Consulta 

Prévia!



Objetivos
Os estudos de fauna solicitados pelo IE têm os seguintes
objetivos:

a. Etapa de licenciamento prévio - diagnosticar a
composição faunística com o intuito de prever eventuais
impactos relacionados à atividade ou empreendimento;

b. Etapas de licenciamento de instalação e operação -
avaliar os efeitos da atividade ou empreendimento sobre a
fauna e a efetividade das respectivas medidas mitigadoras ou
compensatórias adotadas.

Estudos de Fauna
Departamento IE



Nível 1 
mais completo

Nível 2
intermediário

Nível 3 
menos complexo

Levantamento secundário 
regional (AID e AII)

Levantamento de dados
secundários 

Apenas os dados secundários

Analise comparativa com a 
situação atual

Para empreendimentos: 

- Regularização ambiental em 
áreas antropizadas;

- Novos licenciamentos em 
áreas antropizadas e que não 
implicarão em supressão de 
vegetação relevante

Levantamento sazonal de todos 
os grupos

Levantamento de dados 
primários de todos os grupos

Identificação taxonômica Detalhamento do esforço
amostral

Identificação e monitoramento,
com objetivo para determinar a 
captura ou não.

Dados de campo e registros 
fotográficos com técnicas 
expeditas. No mínimo 5 dias.

Definição de áreas de soltura

Avaliação dos impactos Avaliação dos impactos Avaliar se existem medidas 
compensatórias aplicáveis 
(plantio de espécies zoocóricas)



Estabelece os procedimentos para a elaboração dos laudos de Fauna

Silvestre para fins de Licenciamento Ambiental e/ou Autorização para

supressão de vegetação nativa e dá outras providencias.

• Revoga a Portaria DG/DEPRN 
nº 42/2000

• Melhora o entendimento do
público externo para um perfeito
conhecimento do papel da fauna
silvestre no meio ambiente e
consequentemente no âmbito do
licenciamento ambiental.

 Decisão de Diretoria nº 167/2015/C  de 
13/07/2015



• Art. 2º: 

- Mata Atlântica –

I. Áreas urbanas:

a) Estagio médio ou avançado de regeneração quando a vegetação
a ser suprimida for igual ou superior a 0,2 ha;

b) Estágio inicial de regeneração quando a vegetação a ser
suprimida for igual ou superior a 1,0 ha e estiver localizada
contígua a APP ou conectada a fragmentos florestais de
vegetação nativa.

II. Áreas rurais:

a) Quando a vegetação a ser suprimida for igual ou superior a 1,0
ha, independente do estágio sucessional.



- Cerrado –

III. Qualquer fisionomia para este bioma.

Campo Úmido

Campo Cerrado

Cerrado ss

Cerradão



• Art. 3º: Documentação para análise.

I. Grupos de vertebrados: Mamíferos, aves, 
répteis e anfíbio;

II. Ictiofauna somente quando de 
interferência em ambientes aquáticos;

III. ART dos profissionais;

IV.Descrição da metodologia de campo, por 
grupo estudado – período, locais/pontos. 
(contato visual, auditivo, vestígios, 
camera trap, cama de pegadas...;

V. Lista com nomes científico e popular com 
dados primários (forma de registro, 
habitat, grau de sensibilidade, sp 
endêmicas, sp ameaçadas);



VI. Dados secundários;

VII. Descrição das áreas adjacentes –
caracterizar o uso e ocupação do entorno;

VIII. Espécies ameaçadas de extinção – rota, 
dormitório, área de  alimentação, e 
nidificação. Estratégias para minimizar o 
impacto, comprovando que a interferência 
não colocará em risco a sobrevivência;

• Art. 3º: Documentação para análise.



• Art. 3º: Documentação para análise.

IX. Avaliação dos impactos; 

X. Medidas mitigadoras;

XI. Curva de acumulação – eficácia do 
esforço amostral;

XII. Propostas de ação de proteção 
quando da presença de sp. domésticas 
ou exóticas;

XIII. Esforço amostral mínimo:

a) Áreas até 3,0 ha – 35 horas, em 5 
dias de campo...

b) Áreas até 3,01 a 10,0 ha – 70 horas, 
em 10 dias de campo...

c) Áreas acima de 10,01 ha – 02 
campanhas de 70 horas cada, em 10 
dias cada.

IBAMA – 3 ha ou 50 ha.



• Art. 4º: 

Caso haja implantação de sistema viário ou barreiras intransponíveis 
para a fauna, deverão ser apresentadas medidas que garantam a 
conectividade entre os fragmentos e recursos hídricos, tais como 
passagens aéreas, passagens subterrâneas, pontes, acompanhados 
de projeto técnico e croqui de localização. 

Deverá ser instalada sinalização indicativa da passagem de fauna e 
redutor de velocidade.



• Art. 5º: 

Quando houver necessidade de coletar, apanhar, apreender, capturar
ou manipular espécimes da fauna silvestre nativa. O interessado
deverá obter autorização para Manejo de Fauna “in situ” no
DeFau/CBRN/SMA.



Art. 6º:

Poderá ser solicitada, a critério do técnico responsável pela
análise, a inclusão de dados, informações ou grupos de fauna,
com base em decisão fundamentada nas características
específicas do local e ocorrência de fauna.



Forma de intervenção - Exemplo 1:





Forma de intervenção - Exemplo 2:





• Objetivos: evitar a perda de espécies nativas 
ocorrentes no local e entorno.

• Principais fatores de perda de espécies:

– Redução da área do fragmento de forma a não
permitir a sobrevivência de uma determinada
população;

– Simplificação do habitat – Redução da
Heterogeneidade;

Medidas Mitigadoras



Medidas Mitigadoras

• Preservação de maior área de fragmento.

• Plantio de espécies arbóreas que forneçam 
recursos alimentares para a fauna local

• Adotar medidas que evitem a entrada de animais 
domésticos nas áreas verdes (sem perder a 
conectividade)



• Manter a conectividade do fragmento florestal do lote com 
o entorno.

• Supressão de vegetação modulada e unidirecional (Resolução
SMA 22/2010), com bosqueamento prévio e revisão das
galharias;

Medidas Mitigadoras



Medidas Mitigadoras

• Preservar as áreas de importância para manutenção da 
fauna (Várzeas, APPs, Vegetação em estágio de 
regeneração mais avançado, etc.). 

• Passagens de Fauna.

• Programa de Resgate e

translocação de Fauna.



Medidas Mitigadoras
Passagens de fauna

A fauna necessita se locomover diariamente pelos empreendimentos







• Implantação de passagens aéreas para a fauna arborícola em
áreas de transposição de fragmentos;

Medidas Mitigadoras



• Implantação de passagens de fauna subterrâneas e aéreas.

Medidas Mitigadoras



• Inclusão de espécies frutíferas nos plantios
compensatórios, sobretudo as de crescimento rápido;

• Inclusão de técnicas de nucleação nas áreas de plantio e
enriquecimento (poleiros, abrigos, ninhos, comedouros e
bebedouros artificiais);

• Implantação de cerca viva ou arame liso em fragmentos
limítrofes às áreas urbanizadas.

Medidas Mitigadoras 



• Programa de Reflorestamento: recuperação de APPs de curso
d’água e nascentes;

• Programa de controle de processos erosivos: medidas
preventivas durante a execução de obras e
preventivas/corretivas durante a operação.

• Compartilhamento de faixa de servidão de empreendimentos
pré-existentes;

• Realização de poda seletiva em detrimento do corte raso para
o estabelecimento de faixas de servidão em LTs.

Medidas Mitigadoras 



 Durante a implantação:
• avaliar a necessidade de transposição manual durante

períodos de piracema;
• resgate de ictiofauna durante a etapa de desvio do rio.

 Durante a operação:
• Sistemas de Transposição de Peixes em barramentos (Lei

Estadual 9.798/97)

Medidas Mitigadoras



Programa de Monitoramento da Fauna 
Silvestre

• Objetivo: avaliar eventuais impactos sobre a fauna, a
eficácia das demais medidas mitigadoras adotadas, bem
como subsidiar a rápida tomada de decisão para a
adoção de medidas corretivas ou adicionais que se
fizerem necessárias à mitigação de impactos;

• Área de estudo: fragmentos remanescentes da ADA,
AID, áreas de soltura e áreas em recuperação (ex.:
plantios em APP);

- Empreendimentos com intervenções menos expressivas:

cronograma da Resolução SMA 22/2010 (3 meses antes,
48 h e 6 meses após a supressão de vegetação);

- Empreendimentos com intervenções significativas:
campanhas quadrimestrais durante a implantação e
semestrais durante a operação.





GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE 

NO ÂMBITO DA SMA 

(Departamento de Fauna - DeFau)



DEPARTAMENTO
DE FAUNA

Centro de Fauna 
Silvestre em

Cativeiro

Zoológicos
Criadores Comerciais

Criadores Amadoristas 
Criadores Científicos

Mantenedores
Comercialização
Abatedouros e 

Frigoríficos

Técnicos 

Regionais:

Santos

Bauru

Ribeirão Preto

Registro

Taubaté

São Carlos

Centro de 
Destinação de 

Fauna Silvestre

Centros de Triagem

Centros de Reabilitação

Solturas (ASM)

Centro de 
Manejo de Fauna 

Silvestre

Fauna Silvestre 
Nativa

Fauna Exótica 
Invasora

Espécies Silvestres 
Sinantrópicas

Centro de Manejo 
de Fauna 

Doméstica

Programa Estadual de 
Identificação e Controle 
da  População de Cães 

e Gatos.



DEPARTAMENTO DE FAUNA

Atribuições

I - propor normas e modelos para a conservação da 
fauna silvestre e o manejo da fauna exótica 
invasora;
II - desenvolver ações e realizar a gestão da fauna 
silvestre em âmbito estadual;
III - coordenar a expedição de autorizações 
relativas à fauna silvestre;
IV - coordenar e avaliar a eficácia da implantação 
da legislação ambiental relacionada à fauna 
silvestre;



OBJETIVOS do DEFAU

 locais adequados para receber e manter a 
fauna silvestre regional

corpo técnico capacitado para lidar com a 
fauna silvestre e sua problemática



Estudos de Levantamento, Monitoramento e 
Resgate de Fauna - Demanda

Exigências/Condicionantes nas Licenças Ambientais 
(LP/LI/LO), relacionadas ao estudos do Meio Biótico

(Detalhamento vide Pareceres Técnicos da CETESB)

Medida mitigadora e de avaliação de impacto sobre a 
fauna.

Programas e/ou Subprogramas vinculados



Autorização para 

Captura Prévia

Afugentamento e 

Resgate de Fauna

Autorização para 

Levantamento 

de fauna
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Autorização para Monitoramento

(prévio, durante instalação

e durante operação)

IE



Autorizações de Manejo de Fauna 

Silvestre In Situ

 Vistorias Técnicas de acompanhamento DeFau / 
CETESB

 Autorização para licenciamento federal 
IBAMA

 Autorização para pesquisas científicas 
ICMBio (Sisbio)

Obs.: Autorização CEMAVE para Anilhamento
de Aves



DÚVIDAS???

http://2.bp.blogspot.com/_5DybhY_c4Mw/StT_wvLFyFI/AAAAAAAAASY/IG4ouq25BZY/s1600-h/duvida-cruel-02.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_5DybhY_c4Mw/StT_wvLFyFI/AAAAAAAAASY/IG4ouq25BZY/s1600-h/duvida-cruel-02.jpg


OBRIGADA

CETESB – Diretoria C – CTN

cschaalmann@sp.gov.br


