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Caros Colegas, 

 É com grande satisfação que apresento o Manual de Orienta-
ção - Atuação do profissional na Área Ambiental, resultado do anseio 
da sociedade e do trabalho desenvolvido por profissionais que labu-
tam a questão ambiental, profissionais responsáveis que vislumbram 
e trabalham para um mundo melhor.

 É dedicado a cada um de nós, que no seu dia a dia produz 
tecnologia para a construção de uma melhor qualidade de vida para 
os cidadãos do nosso Estado.

 Sua importância reside na busca de garantias para a produção 
de bens e serviços com qualidade profissional, tendo em vista o bom 
atendimento a sociedade.

 O Estado de Minas Gerais fez a sua parte quando editou a De-
liberação Normativa nº 74/2004, faltava nossa manifestação como 
Conselho Profissional da área tecnológica, e essa tarefa acreditamos 
estar sendo cumprida agora com a edição do Manual de Orientação 
- Atuação do Profissional na Área Ambiental, que comporá o todo do 
processo de licenciamento ambiental.

 Compete a esse conselho a fiscalização profissional visando 
à proteção da sociedade, e o Manual de Orientação - Atuação do 
Profissional na Área Ambiental propõe isso: inserção de profissionais 
habilitados e de qualidade no processo de licenciamento ambiental.

 Nosso trabalho está sendo construído, pois esse é o compro-
misso desse Conselho.

 
 Gilson Queiroz

 Presidente do Crea-Minas
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1. APRESENTAÇÃO

Através dos Decretos 23.196/33 e 23.569/33 e, posteriormente, pela Lei nº 5.194/66, foi 
delegado ao Sistema Confea/Creas a verificação, orientação e a fiscalização do exercício de 
atividades dos profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia 
e Meteorologia.

Em seu art. 1°, a Lei nº 5.194/66 define que as profissões acima citadas são caracterizadas 
pelas relações de interesse social e humano que importam na realização, entre outros, de 
empreendimentos com o aproveitamento e utilização de recursos naturais.

O envolvimento e a sensibilidade para com as questões ambientais dependerão cada vez 
mais da qualificação dos profissionais envolvidos e de seu comprometimento para com o 
meio ambiente; sendo este o ponto de partida deste trabalho. 

Todos os profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Creas são profissionais preparados 
e responsáveis para com as questões ambientais, quaisquer que sejam elas.

2. OBJETIVO

O objetivo do Manual é orientar os profissionais do Sistema Confea/Creas sobre sua atua-
ção na área ambiental e estabelecer subsídios conceituais e instrumentais para as ativida-
des fiscalizadoras do exercício profissional pelo Conselho na área ambiental, apresentando 
os parâmetros e orientações para a fiscalização das atividades de estudo, avaliação, plano, 
projeto, gerenciamento e execução de serviços na área ambiental. 

3. DEFINIÇÕES 

As seguintes manifestações são aplicavéis às atividades de engenharia, arquitetura, agro-
nomia, geologia, geografia e meteorologia:

Área de Entorno – porção territorial adjacente à área de instalação do empreendimento, 
definida em função das intervenções e potencialidade dos impactos advindos da instala-
ção e operação e de suas características ambientais. Os seus limites variam de acordo com 
cada situação.

Área de Influência Direta (AID) – área cujos recursos naturais serão diretamente afe-
tados pelo empreendimento, devendo ser apresentados os critérios ecológicos, sociais e 
econômicos que determinam sua delimitação.

Área de Influência Indireta (AII) – área sujeita a impactos indiretos decorrentes e as-
sociados, mediante a interferência nas suas inter-relações ecológicas, sociais e econômicas, 
anteriores ao empreendimento.

Área de Preservação Permanente (APP) – áreas de preservação previstas pelo Código 
Florestal (Lei nº 4.771 de 15/09/1965, com alterações introduzidas pela Lei nº 7.803 de 
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18/07/1989) e Lei Florestal (Lei nº 14.309 de 19/06/2002) do Estado de Minas Gerais, 
além do espaço natural suficiente à manutenção da qualidade de vida. Dependendo de 
sua extensão e função ecológica, deverá ser reconhecida como Unidade de Conservação de 
Proteção Integral, ou, no mínimo, deverá ser registrada em cartório para sua preservação 
em caráter de perpetuidade.

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) – processo expedido de regulari-
zação de empreendimentos ou atividades considerados de impacto ambiental não signifi-
cativo, sendo dispensados do licenciamento ambiental. 

Área Verde – espaços livres de uso público, contínuos ou não, vegetados ou a serem reve-
getados, cujos índices deverão ser definidos por lei municipal, destinados ao lazer, recre-
ação ou realização de atividades pedagógicas ao ar livre, caracterizando áreas permeáveis 
distribuídas em meio urbano. 

Coordenação de equipes multidisciplinares – coordenação diz respeito à liderança 
da organização ou disposição de um sistema segundo certa ordem e método; arranjar, 
organizar e/ou dirigir, dando orientações para grupos de trabalho composto por profissio-
nais de várias modalidades. Os processos de licenciamento ambiental, que necessitam de 
elaboração de RCA, PCA, EIA e RIMA, se caracterizam pela complexidade e multidisci-
plinaridade envolvendo coordenação desse tipo de equipe.

Culpa – conduta segundo a qual o agente não pretende cometer um crime ou prejudicar 
alguém, mas assume o risco agindo com negligência, imprudência ou imperícia. 

Dano Ambiental – qualquer agressão aos recursos ambientais, causando a degradação, e 
consequentemente o desequilíbrio ecológico.

Deliberação Normativa (DN) – ato normativo de competência exclusiva dos Plenários 
dos Conselhos Estadual e/ou Municipal destinado a explicitar a Lei para sua correta exe-
cução, e disciplinar os casos omissos. 

Desenvolvimento Sustentável – desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as futuras gerações. É o desen-
volvimento que não esgota os recursos naturais para o futuro.

Diagnóstico Ambiental – descrição e análise do meio ambiente (físico, biológico e so-
cioeconômico) sob influência direta e indireta do empreendimento e suas interações, no 
sentido de caracterizar sua qualidade ambiental na concepção do projeto.

Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental (DAIA) - substituiu a Auto-
rização para Exploração Florestal (APEF) e é emitido pelo Instituto Estadual de Florestas 
para acobertar intervenções ambientais tais como: supressão de cobertura vegetal com 
destoca ou sem destoca; remoção de tocos e raízes remanescentes de supressão de vegeta-
ção nativa; intervenção em áreas de preservação permanente; limpeza de área de pastagem 
ou de cultivo agrícola com aproveitamento econômico de material lenhoso; corte ou poda 
de árvores; coleta ou extração de plantas nativas, medicinas, aromáticas, ornamentais; 
coleta ou extração de produtos da flora nativa (raízes, bulbos, cipós, folhas ou flores); ex-

8



ploração sustentável de vegetação nativa através de manejo. O DAIA também autoriza o 
aproveitamento de produtos ou subprodutos da flora nativa tais como, lenha, madeira em 
tora, carvão, dormentes, achas, moirões, entre outros. 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) – documento elaborado por equipe multidis-
ciplinar, com o objetivo de demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento ou 
atividade a ser instalada. Contém conjunto de atividades técnicas destinadas a:
	 •	diagnóstico	ambiental	da	área	de	influência	do	projeto	com	completa	descrição	e	
análise dos recursos ambientais e suas interações, tais como existem, de modo a caracterizar 
a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto;
	 •	 análise	 dos	 impactos	 ambientais	 do	 projeto	 e	 de	 suas	 alternativas,	 através	 de	
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes;
	 •	 definição	 das	 medidas	 mitigadoras	 dos	 impactos	 negativos,	 entre	 elas	 os	
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de 
cada uma delas.
	 •	elaboração	do	programa	de	acompanhamento	e	monitoramento.

Gerenciamento de Aspectos Ambientais – o gerenciamento pode ser definido pelo 
ato, arte, ou maneira de administrar, manipulando, controlando, dirigindo, etc. No caso 
das atividades ou empreendimentos que necessitam do Gerenciamento de Aspectos Am-
bientais através da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), este ato envolve 
implantação, operação, monitoramento, e controle.

Impacto ambiental – qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das ativi-
dades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: 
	 •	a	saúde,	a	segurança	e	o	bem	estar	da	população;	
	 •	as	atividades	sociais	e	econômicas;	
	 •	a	biota	(ecossistema);	
	 •	as	condições	estéticas	e	sanitárias	do	meio	ambiente;	
	 •	a	qualidade	dos	recursos	ambientais.	

Imperícia – erro próprio do agente. Revela ignorância, inabilidade, ausência de prática e/
ou de conhecimentos. 

Imprudência – ocorre quando o agente não prevê o resultado que podia ou deveria ser 
previsto.

Indicador de Impacto – elemento ou parâmetro de um fator ambiental que fornece a 
medida da magnitude de um impacto. 

Licença Ambiental de Instalação (LI) – processo que autoriza a instalação do empre-
endimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas 
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionan-
tes advindos do cumprimento das exigências da Licença Prévia.  

Licença Ambiental de Operação (LO) – processo que autoriza a operação da atividade 
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ou empreendimento após fiscalização prévia obrigatória para verificação do efetivo cum-
primento do que consta das licenças anteriores, tal como as medidas de controle ambien-
tal e as condicionantes porventura determinadas para a operação. Por ser concedida com 
prazo determinado, a LO está sujeita à revalidação periódica e é passível de cancelamento. 

Licença Ambiental Prévia (LP) – processo que aprova, na fase preliminar de planeja-
mento do empreendimento ou atividade, a localização e a concepção do empreendimento, 
bem como atesta a viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionan-
tes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

Licença Corretiva – ocorre quando o empreendimento ou atividade está na fase de ins-
talação ou de operação. Nesse caso, dependendo da fase em que é apresentado, o reque-
rimento pode ser de Licença de Instalação de Natureza Corretiva (LIC) ou a Licença de 
Operação de Natureza Corretiva (LOC). 

Medidas Compensatórias – ações, equipamentos ou dispositivos destinados a ressarcir 
ou indenizar por danos ambientais, inerentes à atividade, já ocorridos ou inevitáveis.

Medidas Mitigadoras – ações, equipamentos ou dispositivos destinados a reduzir, cor-
rigir ou eliminar os impactos.

Medidas Preventivas – determinações para coibir condutas que resultariam em perigo 
e dano.

Meio Ambiente – conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (Lei Federal 
nº 6.938/81).

Negligência – desatenção, falta de cuidado e de precaução ou inobservância de dever do 
agente.

Outorga – instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hí-
dricos superficiais ou subterrâneos. A outorga não dá ao usuário a propriedade de água ou 
sua alienação, apenas o direito de seu uso. 

Plano de Controle Ambiental (PCA) – documento por meio do qual são apresentados 
os planos e projetos capazes de prevenir e/ou controlar os impactos ambientais decorren-
tes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está sendo requerida a 
licença, bem como para corrigir as não conformidades identificadas. 

Plano de Monitoramento dos Impactos – programas propostos no Estudo de Impacto 
Ambiental ou no Plano de Controle Ambiental, destinados a acompanhar os impactos e a 
eficiência das medidas mitigadoras adotadas durante as fases de implantação, operação e/
ou desativação da atividade, comparando-os com os dados coletados, de modo a permitir, 
em tempo, a adoção das medidas corretivas complementares que se façam necessárias.

Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA) – relatório exigido de 
desempenho ambiental para a avaliação periódica de conformidade com os requisitos / 
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condicionantes para a manutenção da licença. É o procedimento necessário e formal para 
a revalidação da LO.

Relatório de Controle Ambiental (RCA) – relatório exigido em caso de dispensa do 
EIA. É por meio do RCA que são identificadas as não conformidades efetivas ou poten-
ciais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está sendo 
requerida a licença. 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) – explicita as conclusões do EIA e neces-
sariamente o acompanha. Deve ser elaborado por equipe multidisciplinar, redigido em 
linguagem acessível, devidamente ilustrado com mapas, gráficos e tabelas que facilitem a 
compreensão das consequências ambientais e sociais do projeto por parte dos segmentos 
sociais interessados, principalmente a comunidade da área diretamente afetada. 

Reserva Legal (RL) – área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
ressalvada a de preservação permanente, representativa do ambiente natural da região e 
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos pro-
cessos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora 
nativas, equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total da propriedade.

Responsabilidade Civil – designa a obrigação de reparar ou ressarcir o dano causado a 
terceiros.

Risco – probabilidade de ocorrência de um efeito adverso para a saúde, para a proprieda-
de ou para o meio ambiente. 

4. ÓRGÃOS INSTITUCIONAIS DE MEIO AMBIENTE

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) – órgão consultivo e deliberati-
vo do Governo Federal, subordinado ao Ministério de Meio Ambiente, Recursos Hídricos 
e Amazônia Legal. Tem por finalidade deliberar sobre normas, padrões e critérios de con-
trole ambiental, através de Resoluções.

Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) – órgão normativo, colegiado, 
consultivo e deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável – SEMAD. Tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, 
normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional para 
proteção e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais.

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) – órgão normativo, colegiado, 
consultivo e deliberativo, subordinado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Tem 
por finalidade promover o aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento, compatibi-
lização, avaliação e controle dos Recursos Hídricos do Estado, tendo em vista os requisitos 
de volume e qualidade necessários aos seus múltiplos usos.

Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) – um dos órgãos seccionais de apoio 
do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) atua vinculado à Secretaria de Es-
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tado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Tem por finalidade 
executar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a política de proteção, conservação e 
melhoria da qualidade ambiental no que concerne a prevenção, a correção da poluição 
ou da degradação ambiental provocada pelas atividades industriais, minerárias e de infra-
estrutura, bem como promover e realizar estudos e pesquisas sobre a poluição e qualidade 
do ar, da água e do solo. 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) – autar-
quia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente que tem como principais atribui-
ções exercer o poder de polícia ambiental; executar ações das políticas nacionais de meio 
ambiente referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao con-
trole da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 
monitoramento e controle ambiental; e executar as ações supletivas de competência da 
União.

Instituto Estadual de Florestas (IEF) – autarquia vinculada à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Tem por finalidade propor e executar as 
políticas florestais, de pesca e de aquicultura sustentável. Órgão responsável pela preser-
vação e conservação da vegetação, pelo desenvolvimento sustentável dos recursos naturais 
renováveis; pela pesquisa em biomassas e biodiversidade; pelo inventário florestal e mape-
amento da cobertura vegetal do Estado. Administra as unidades de conservação estaduais, 
áreas de proteção ambiental destinadas à conservação e preservação. 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) – autarquia estadual vinculada à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, responsável pela 
concessão de direito de uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, pelo plane-
jamento e administração das ações voltadas para a preservação da quantidade e da qua-
lidade de águas em Minas Gerais. Coordena, orienta e incentiva a criação dos comitês de 
bacias hidrográficas, entidades que, de forma descentralizada, integrada e participativa, 
gerenciam o desenvolvimento sustentável da região onde atuam. 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) 
– órgão da administração pública estadual, responsável pela coordenação do Sistema Esta-
dual do Meio Ambiente (Sisema). Tem por finalidade planejar, executar, controlar e ava-
liar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à proteção e à defesa do meio ambiente, à 
gestão dos recursos hídricos e à articulação das políticas de gestão dos recursos ambientais 
para o desenvolvimento sustentável. 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (SUPRAMS) – órgãos subordinados administrativamente à SEMAD e tecni-
camente à FEAM, ao IEF e ao IGAM. Têm por finalidade planejar, supervisionar, orientar 
e executar as atividades relativas à política estadual de proteção do meio ambiente e de 
gerenciamento dos recursos hídricos formuladas e desenvolvidas pela SEMAD dentro de 
suas áreas de abrangência territorial. 

Unidades Regionais Colegiadas (URCs) – as Unidades Regionais Colegiadas são uni-
dades deliberativas e normativas, encarregadas de analisar e compatibilizar, no âmbito de 
sua atuação territorial, planos, projetos e atividades de proteção ambiental com a legisla-
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ção aplicável e propor, sob a orientação do Plenário do COPAM e da CNR, as políticas de 
conservação e preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável.

5. BASES CONCEITUAIS PARA A ORIENTAÇÃO DO EXERCICIO 
PROFISSIONAL NA ÁREA AMBIENTAL 

Para a regularização ambiental no Estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa CO-
PAM nº 74, de 9 de setembro de 2004, estabelece critérios para a classificação de empre-
endimentos e atividades modificadoras do meio ambiente. Dependendo do porte e do 
potencial poluidor, obtido após a conjugação dos potenciais impactos nos meios físico, 
biótico e antrópico, os empreendimentos e atividades serão passíveis de autorização am-
biental de funcionamento ou de licenciamento ambiental. 

Os empreendimentos e atividades enquadrados nas classes 1 e 2, considerados de impacto 
ambiental não significativo, ficam dispensados do processo de licenciamento ambiental no 
nível estadual, mas sujeitos obrigatoriamente à Autorização Ambiental de Funcionamento 
(AAF) pelo órgão ambiental estadual competente, mediante cadastro iniciado através de 
Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento preenchido pelo requerente, 
acompanhado de termo de responsabilidade assinado pelo titular do empreendimento, e 
de Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável.

Os empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente sujeitas ao licencia-
mento ambiental no nível estadual são aqueles enquadrados nas classes 3, 4, 5 e 6.

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo por meio do qual o poder 
público concede a licença ambiental, sob determinadas condicionantes, autorizando a 
instalação, ampliação, modificação e operação de atividades ou empreendimentos utiliza-
dores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores. 

Desta forma, o licenciamento ambiental é requerido para atividades modificadoras do 
meio ambiente e pertencentes à área tecnológica. Os projetos e estudos para regularização 
ambiental envolvem conhecimentos técnicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia das 
respectivas áreas de atuação dos empreendimentos e atividades. Estes estudos envolvem 
principalmente, as seguintes atividades técnicas: 
- diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, utilizando levantamentos rela-
tivos à recursos minerais, solo, corpos d’água, regime hidrológico, correntes marinhas e 
atmosféricas, fauna, flora e fatores da dinâmica do meio urbano;
- descrição dos empreendimentos e dos processos de produção através de lay-outs, fluxo-
gramas, balanços de massa e energia;
- caracterização das emissões geradas, como ruídos, efluentes líquidos e atmosféricos, e 
resíduos sólidos e análise dos impactos ambientais, definindo medidas mitigadoras dos 
impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de 
despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas;
- elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento visando a manutenção 
da regularidade ambiental, com responsabilidade técnica pelos aspectos ambientais do 
empreendimento ou atividade.
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Tendo em vista os principais estudos envolvidos e a legislação citada anteriormente, torna-
se claro que as atividades listadas nos documentos são atividades de engenharia, arquite-
tura e agronomia e são de atribuição exclusiva de profissionais do Sistema Confea/Creas. 

As características dos processos de licenciamento ambiental conduzem para que o Sistema 
Confea/Creas programe treinamentos para os seus agentes de fiscalização a fim de identi-
ficar adequadamente as atividades envolvidas no processo ambiental, seja ele cargo, obra 
ou serviço.

Para que se garanta uma atuação eficaz, é importante que os agentes de fiscalização co-
nheçam a legislação ambiental, em particular os Termos de Referência emitidos pelos 
órgãos ambientais que estabelecem diretrizes mínimas para a elaboração de projetos, para 
a implantação de empreendimentos industriais ou obras de infra-estrutura ou de superes-
trutura. 

Neste enfoque, apresenta-se a seguir, de acordo com o estabelecido pela FEAM, a relação 
das atividades do Sistema Estadual de Meio Ambiente, que possuem Termos de Referên-
cia para elaboração dos estudos:

1. Elaboração de Estudo de Impacto/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 

- Geral
- Atividades Minerárias em Áreas Cársticas
- Estabelecimentos Prisionais e Complexos Penitenciários
- Fabricação e Refinação de açúcar, destilação de álcool 
- Sistema de Abastecimento de Água
- Sistema de Drenagem
- Sistema de Esgoto Sanitário
- Sistema de Tratamento e Disposição Final de Lixo
- Solo Urbano Exclusiva ou Predominantemente Residencial
- Solo Urbano para Fins Industriais/Distrito Industrial

2. Elaboração de Relatório de Controle Ambiental (RCA) 

- Geral Empreendimentos Industriais Classes 3 e 4
- Geral Empreendimentos Industriais Classes 5 e 6 
- Avicultura 
- Barragem de Saneamento 
- Processamento, beneficiamento e armazenamento de grãos 
- Bovinocultura 
- Culturas Anuais, permanentes e olericultura 
- Estabelecimentos Prisionais e Complexos Penitenciários 
- Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar 
- Fabricação de Explosivos, Pólvora Negra e Artigos Pirotécnicos 
- Setor Farmacêutico 
- Siderurgia de ferro Gusa 
- Preparação do leite e fabricação de produtos laticínios 
- Matadouro 
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- Setor Mobiliário 
- Posto de Combustível 
- Projetos Agropecuários Irrigados 
- Lavra de rochas ornamentais 
- Silvicultura e carvoejamento  
- Sistema de Abastecimento de Água
- Dragagem em corpos d’água 
- Sistema de esgotamento sanitário 
- Solo Urbano Exclusiva ou Predominantemente Residencial
- Solo Urbano Exclusiva ou Predominantemente Residencial/RCA Simplificado 
- Suinocultura 
- Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

3. Elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA) 

- Geral Empreendimentos Industriais Classes 3 e 4
- Geral Empreendimentos Industriais Classes 5 e 6 
- Avicultura 
- Processamento, beneficiamento e armazenamento de grãos 
- Bovinocultura 
- Culturas Anuais, Permanentes e olericulturas 
- Estabelecimentos Prisionais e Complexos Penitenciários
- Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar 
- Fabricação de Explosivos, Pólvora Negra e Artigos Pirotécnicos 
- Preparação do leite e fabricação de produtos laticínios 
- Matadouro 
- Setor Mobiliário 
- Projetos Agropecuários Irrigados 
- Lavra de rochas ornamentais 
- Silvicultura e carvoejamento 
- Sistema de esgotamento sanitário 
- Solo Urbano Exclusiva ou Predominantemente Residencial
- Solo Urbano para Fins Industriais/Distrito Industrial
- Suinocultura 
- Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 
- Siderurgia - Produção de ferro gusa 
- Dragagem em corpos d’água 
- Disposição final de resíduos sólidos 
- Setor farmacêutico 
- Barragem de saneamento 
- Fabricação e refinação de açúcar, destilação de álcool
 

4. Elaboração de Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA) 
- Aterro Sanitário 
- Atividades Industriais 
- Atividades Minerárias 
- Co-processamento de Resíduos em Fornos de Clínquer 
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- Estação de Tratamento de Esgoto 
- Gasodutos e Oleodutos 
- Hidrelétrica 
- Linhas de Transmissão e Subestações 
- Termelétricas 
- Transporte de Produtos e Resíduos Perigosos 
- Usina de Triagem e Compostagem de Lixo 
- Suinocultura
                                                                     
5. Elaboração de Relatório Técnico (RT) para Licença de Operação Classe 1 
- Aterro Sanitário
- Usina de Triagem e Compostagem de Lixo 
- Estação de Tratamento de Esgoto
6. Termos de Referência para Fechamento de Minas
- Plano Ambiental de Fechamento de Mina - Pafem - Atividades Minerárias

 
Os quadros abaixo mostram, de forma conceitual, as atividades envolvidas no processo de 
licenciamento e implantação de um empreendimento ou execução de uma obra ou serviço:
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PROJETOS DAS MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA)

Caracterização
do meio ambiente

Diagnóstico

Meio físico

Meio biótico Meio antró-
pico

Identificar o meio ambiente sem o 
empreendimento.

Prognóstico
Análise dos dados levantados 

na etapa anterior.

Inserir o empreendimento no meio 
ambiente - Simular as alternativas 
que geram menor impacto.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS (AMBIENTAIS / ECONÔMICAS)

ANÁLISE DA QUALIDADE AMBIENTAL

QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS (EIA/RIMA e RCA)



PROJETOS DAS MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL

Caracterização
do meio ambiente

Diagnóstico

Meio físico

Meio biótico Meio antró-
pico

Identificar o meio ambiente sem o 
empreendimento.

Prognóstico
Análise dos dados levantados 

na etapa anterior.

Inserir o empreendimento no meio 
ambiente - Simular as alternativas 
que geram menor impacto.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS (AMBIENTAIS / ECONÔMICAS)

ANÁLISE DA QUALIDADE AMBIENTAL

QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

6. PROFISSIONAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL

A Resolução nº 447, de 22 de setembro de 2000, do Confea, dispõe sobre o registro pro-
fissional do engenheiro ambiental e discrimina suas atividades profissionais:
De acordo com o artigo 2º desta Resolução, compete ao engenheiro ambiental o desem-
penho das atividades 1 a 14 e 18 do artigo 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 
1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento 
e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos.

O Engenheiro Ambiental pode ser responsável técnico (coordenação/gerenciamento) pela 
elaboração de estudos e documentos necessários para o licenciamento ambiental das 
diversas áreas técnicas. Ressalta-se que as atribuições deste profissional são amplas, mas 
específicas para desenvolvimento de atividades ligadas ao meio ambiente.

O Técnico em Meio Ambiente pode ser responsável técnico (gerenciamento) para a regu-
larização ambiental das diversas áreas técnicas desde que haja um estudo prévio elaborado 
por profissional de nível superior de formação plena. 

7. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Todos os profissionais do Sistema Confea/Creas da equipe técnica dos projetos de licen-
ciamento deverão registrar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). No caso de 
equipes multidisciplinares, deve ser registrada uma ART principal (coordenação/gerencia-
mento) com as outras vinculadas a ela.

Códigos de preenchimento:

	 •	Para	Licença	Prévia	(LP),	Licença	de	Instalação	(LI)	e	Licença	de	Operação	(LO):
     
Atividade Técnica: Projeto: 11 – Consultoria

13 – Coordenação Técnica
22 – Estudo Técnico
31 – Laudo
34 – Mensuração
43 – Projeto
44 – Supervisão Técnica

Execução da obra:  26 – Execução

Operação:   33 – Manutenção
  35 – Operação 

- Tipo:  30 – Meio Ambiente

- Finalidade:  34112 – Relatório de Monitoramento Ambiental 
34113 – Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental - RADA
34114 – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – 
EIA / RIMA
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34115 – Plano de Controle Ambiental - PCA
34116 – Relatório de Controle Ambiental - RCA
34117 – Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental – RCA 
e PCA

	 •	Para	Autorização	Ambiental	de	Funcionamento	(AAF):

- Atividade Técnica:  08 – Condução de equipe de operação; 
26 – Execução; 
35 – Operação de instalação; 
47 – Gerenciamento Técnico; 

- Tipo: 30 – Meio Ambiente

- Finalidade: 34115  

A Resolução nº 425, do Confea, de 18 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a Anotação 
de Responsabilidade Técnica e dá outras providências, cita no art. 4º que o preenchimen-
to do formulário de ART pela obra ou serviço é de responsabilidade do profissional, desta 
forma, orienta-se que a Descrição Complementar no Campo 40, seja: 

“Gerenciamento dos Aspectos Ambientais do Empreendimento” (descrever o 
empreendimento).

O empreendimento é aquele motivo do licenciamento por AAF, definido nas atividades 
listadas na DN COPAM nº 74/2004, importante para identificação da obra/serviço no 
ACERVO TÉCNICO do profissional para fins de futuras emissões de certidões.
 

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Todas as modalidades técnicas abrangidas pelo Sistema Confea/Creas dispõem de habilita-
ção para exercer atividades na área ambiental, visto que, todos os profissionais do Sistema 
possuem formação acadêmica dentro de sua área de atuação em meio ambiente.

8.1 CLASSES 1 E 2 – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO

Segundo a Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 9 de setembro de 2004, art. 2°, os 
empreendimentos e atividades considerados de impacto ambiental não significativo, en-
quadrados nas classes 1 e 2, ficam dispensados do processo de licenciamento ambiental no 
nível estadual, mas sujeitos obrigatoriamente à Autorização Ambiental de Funcionamento 
(AAF).

O Gerenciamento Ambiental necessário para a Autorização Ambiental de Funcionamento 
envolve, principalmente, implantação, operação, monitoramento e controle dos aspectos 
ambientais, que são atividades operacionais, e desta forma, poderá ser realizado por pro-
fissionais do Sistema Confea/Creas dos vários níveis de formação profissional: técnico de 
nível médio ou profissional de graduação superior tecnológica ou plena. 
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Todos os profissionais abrangidos pelo Sistema dispõem de habilitação para exercer 
atividades de Gerenciamento, mas os técnicos de nível médio só poderão desenvolver o 
gerenciamento de empreendimentos ou de atividades que tenham relação direta com a 
sua modalidade de formação, limitados às classes 1 e 2, desde que haja os estudos prévios 
elaborados por profissionais de nível superior de formação plena. 
Para os profissionais de nível superior não há necessidade de relação entre sua modalidade 
e a atividade básica da empresa ou atividade.

Quando as atividades ou empreendimentos requererem estudos técnicos ou projetos estes 
devem ser realizados por profissionais que tenham conhecimentos específicos através de 
sua formação acadêmica da área do estudo ou projeto, sempre de nível superior de forma-
ção plena.

8.2 CLASSES 3, 4, 5 E 6 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Segundo a Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 9 de setembro de 2004, art. 1º, os 
empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente sujeitas ao licenciamento 
ambiental, no nível estadual, são aqueles enquadrados nas classes 3, 4, 5 e 6. Para o licen-
ciamento ambiental dos empreendimentos e atividades citadas é necessário a elaboração 
de documentos técnicos que requerem equipe multidisciplinar que deverá ser composta 
por profissionais de várias modalidades de acordo com os estudos envolvidos. Esse contin-
gente técnico, não exclui a participação na equipe de profissionais registrados em outros 
Conselhos, mas quando o processo envolver uma equipe multidisciplinar, a coordenação 
desta equipe deve ser realizada exclusivamente por profissionais do Sistema Confea/Creas. 

A Decisão Plenária PL–0425/2002 do Confea determina que a equipe elaboradora dos do-
cumentos de Licenciamento Ambiental deve ser composta por pelo menos um profissional 
da mesma modalidade da atividade básica do empreendimento. A Coordenação desta 
equipe multidisciplinar e os profissionais responsáveis pelos estudos e projetos envolvidos 
devem possuir formação superior plena.

Os profissionais de nível técnico ou tecnólogos podem compor equipes multidisciplinares 
para serviços na área ambiental, atuando sob a supervisão de profissional de nível superior 
de formação plena, registrando ARTs de suas atividades e atuando nas suas respectivas 
áreas conforme sua formação, mas não têm atribuição para coordenação de equipes e nem 
para elaboração isolada de documentos para o licenciamento ambiental.

Caberá à(s) Câmara(s) Especializada(s) sanar as dúvidas sobre às atividades a serem de-
senvolvidas e atribuições do profissional para assumir a responsabilidade técnica. 

A tabela a seguir apresenta uma relação entre os empreendimentos e atividades passíveis 
de regularização ambiental e a orientação da modalidade do profissional que deve neces-
sariamente compor a equipe multidisciplinar para o licenciamento das atividades. Esta 
definição não restringe ou exclui a participação de nenhuma outra modalidade que se fizer 
necessária para o pleno desenvolvimento das atividades relacionadas ao meio ambiente.

Os títulos que formam as modalidades citadas na tabela abaixo estão listados no Anexo da 
Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002, que institui Tabela de Títulos Profissio-
nais do Sistema Confea/Creas e dá outras providências, e encontra-se anexo.
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Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

Listagem A – Atividades Minerárias

A-01 Lavra subterrânea
A-01-02-3 Lavra subterrânea com tratamento a úmido (pegmatitos 
e gemas).
A-01-03-1 Lavra subterrânea sem tratamento ou com tratamento 
a seco, exceto pegmatitos e gemas.
A-01-04-1 Lavra subterrânea com tratamento a úmido, exceto 
pegmatitos e gemas.

A-01- Mod. Geologia 

e Minas

A-02 Lavra a céu aberto
A-02-01-1 Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento 
a seco – minerais metálicos, exceto minério de ferro.
A-02-02-1 Lavra a céu aberto com tratamento a úmido – minerais 
metálicos, exceto minério de ferro.
A-02-03-8 Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento 
a seco – minério de ferro.
A-02-04-6 Lavra a céu aberto com tratamento a úmido – minério 
de ferro.
A-02-05-4 Lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas cársticas 
com ou sem tratamento.
A-02-06-2 Lavra a céu aberto com ou sem tratamento – rochas 
ornamentais e de revestimento (exceto granitos, mármores, 
ardósias, quartzitos e outras).
A-02-06-3 Lavra a céu aberto com ou sem tratamento – rochas 
ornamentais e de revestimento (ardósias).
A-02-06-4 Lavra a céu aberto com ou sem tratamento – rochas 
ornamentais e de revestimento (mármores e granitos).
A-02-06-5 Lavra a céu aberto com ou sem tratamento – rochas 
ornamentais e de revestimento (quartzitos).
A-02-07-0 Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento 
a seco – minerais não metálicos, exceto em áreas cársticas ou 
rochas ornamentais e de revestimento.
A-02-08-9 Lavra a céu aberto com tratamento a úmido – minerais 
não metálicos, exceto em áreas cársticas ou rochas ornamentais e 
de revestimento.
A-02-09-7 Extração de rocha para produção de britas com ou sem 
tratamento.
A-02-10-0 Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho.

A-02- Mod. Geologia 
e Minas

(Listagem de Atividades – Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 09 de setembro de 2004)
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A-03 Extração de Areia, Cascalho e Argila, para utilização na 
construção civil

A-03-01-8 Extração de areia e cascalho para utilização imediata 
na construção civil.

A-03-02-6 Extração de argila usada na fabricação de cerâmica 
vermelha.

A-03- Mod. Geologia 
e Minas

A-04 Extração de água mineral ou potável de mesa

A-04-01-4 Extração de água mineral ou potável de mesa.

A-04- Mod. Geologia 
e Minas

A-05 Unidades Operacionais em área de mineração, inclusive 
unidades de tratamento de minerais

A-05-01-0 Unidade de tratamento de minerais – UTM.

A-05-02-9 Obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos 
e oficinas)

A-05-03-7 Barragem de contenção de rejeitos / resíduos.

A-05-04-5 Pilhas de rejeito / estéril.

A-05-05-3 Estradas para transporte de minério / estéril.

A-05- Mod. Geologia 
e Minas

 A-05-02-9,
   A-05-03-7 e

A-05-05-3
 Mod. Civil

A-06 Exploração e extração de gás natural ou de petróleo.

A-06-01-1 Prospecção de gás natural ou de petróleo (levantamento 
geofísico) – sísmica 2D, em área cárstica.

A-06-02-1 Prospecção de gás natural ou de petróleo (levantamento 
geofísico) – sísmica 2D.

A-06-03-1 Prospecção de gás natural ou de petróleo (levantamento 
geofísico) – sísmica 3D, em área cárstica. 

A-06-04-1 Prospecção de gás natural ou de petróleo (levantamento 
geofísico) – sís

A-06-05-1 Locação e perfuração de poços exploratórios de gás 
natural ou de petróleo, inclusive em área cárstica.

A-06-06-1 Produção de gás natural ou de petróleo, inclusive em 
área cárstica.

A-06- Mod. Geologia 
e Minas

Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 
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Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

Listagem B – Atividades industriais / Indústria Metalúrgica e outras

B-01 Indústria de Produtos Minerais Não-Metálicos.

B-01-01-5 Britamento de pedras para construção, inclusive 
mármore, ardósia, granito e outras pedras.

B-01-02-3 Fabricação de cal virgem, hidratada ou extinta.

B-01-03-1 Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro 
cozido, exclusive de cerâmica

B-01-04-1 Fabricação de material cerâmico.

B-01-05-8 Fabricação de cimento.

B-01-06-6 Fabricação de peças, ornatos e estruturas de cimento 
ou de gesso.

B-01-07-4 Fabricação de peças, ornatos e estruturas de amianto.

B-01-08-2 Fabricação e elaboração de vidro e cristal, inclusive a 
partir de reciclagem.

B-01-09-0 Aparelhamento, beneficiamento, preparação e 
transformação de minerais não metálicos, não associados à 
extração.

B-01-01-5, 

B-01-02-3, 

B-01-03-1- 

Mod. Geologia e 
Minas

  B-01-01-5 a

B-01-08-2

    Mod. Química

B-01-03-1, 

B-01-06-6, 

B-01-07-4- 

   Mod. Civil e Mod. 
Arquitetura

B-01-09-0- 

Mod. Geologia e 
Minas 

B-02 Siderurgia com redução de minério

B-02-01-1 Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com 
redução de minérios, inclusive ferro-gusa.

B-02- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica



Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 
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Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

B-03 Indústria metalúrgica - Metais ferrosos

B-03-01-8 Produção de aço ligado em qualquer forma, com ou 
sem redução de minérios, com fusão.

B-03-02-6 Produção de laminados e trefilados de qualquer tipo 
de aço, com tratamento químico superficial.

B-03-03-4 Produção de laminados e trefilados de qualquer tipo 
de aço, sem tratamento químico superficial.

B-03-04-2 Produção de ligas metálicas (ferro ligas).

B-03-05-0 Produção de tubos de ferro e aço, com tratamento 
químico superficial.

B-03-06-9 Produção de tubos de ferro e aço, sem tratamento 
químico superficial.

B-03-07-7 Produção de fundidos de ferro e aço, sem tratamento 
químico superficial, inclusive a partir de        reciclagem.

B-03-08-5 Produção de fundidos de ferro e aço, com tratamento 
químico superficial, inclusive a partir de        reciclagem.

B-03-09-3 Produção de forjados, arames e relaminados de aço 
com tratamento químico superficial.

B-03-10-7 Produção de forjados, arames e relaminados de aço 
sem tratamento químico superficial.

B-03- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica

e Mod. Química
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Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

B-04 Indústria Metalúrgica - Metais Não ferrosos

B-04-01-4 Metalurgia dos metais não-ferrosos em formas 
primárias, inclusive metais preciosos.

B-04-02-2 Produção de laminados de metais e de ligas de 
metais não-ferrosos, com fusão (placas, discos, chapas lisas ou 
corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras redondas, chatas 
ou quadradas, vergalhões, inclusive canos, tubos e arames, em 
todas as modalidades).

B-04-03-0 Produção de laminados de metais e de ligas de 
metais não-ferrosos, sem fusão (placas, discos, chapas lisas ou 
corrugadas, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras redondas, chatas 
ou quadradas, vergalhões inclusive canos, tubos e arames, em 
todas as modalidades).

B-04-04-9 Produção de fundidos de metais não ferrosos, inclusive 
ligas, com tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico, 
inclusive a partir de reciclagem.

B-04-05-7 Produção de fundidos de metais não ferrosos, inclusive 
ligas, sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico, 
inclusive a partir de reciclagem.

B-04-06-5 Produção de fios e arames de metais e de ligas de 
metais não-ferrosos, inclusive fios, cabos e condutores elétricos, 
com fusão, em todas as sua modalidades.

B-04-07-3 Produção de fios e arames de metais e de ligas de 
metais não-ferrosos, inclusive fios, cabos e condutores elétricos, 
sem fusão, em todas as sua modalidades.

B-04-08-1 Relaminação de metais não ferrosos, inclusive ligas.

B-04- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica

e Mod. Química

Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

B-05 Indústria Metalúrgica – Fabricação de artefatos

B-05-01-0 Produção de soldas e ânodos.

B-05-02-9 Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas.

B-05-03-7 Fabricação de estruturas metálicas e artefatos de 
trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, com tratamento 
químico superficial, exclusive móveis.

B-05-04-5 Fabricação de estruturas metálicas e artefatos de 
trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, sem tratamento 
químico superficial, exclusive móveis.

B-05-05-3 Estamparia, funilaria e latoaria com ou sem 
tratamento químico superficial.

B-05-06-1 Serralheria, fabricação de esquadrias, tanques, 
reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de 
caldeireiro.

B-05-07-1 Fabricação de artigos de cutelaria, armas leves, 
ferramentas manuais e fabricação de artigos de metal para uso em 
escritório ou doméstico, inclusive instrumentos de medida não 
elétricos, exceto equipamentos de uso médico e odontológico.

B-05-08-8 Fabricação de material bélico.

B-05-09-6 Usinagem.

B-05-10-1 Fabricação de outros artigos de metal não 
especificados ou não classificados, com tratamento químico 
superficial, exclusive móveis.

B-05-11-8 Fabricação de outros artigos de metal não 
especificados ou não classificados sem tratamento químico 
superficial, exclusive móveis.

B-05- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica

B-05-03-7, 
B-05-04-5, 
B-05-06-1- 
Mod. Civil 

B-06 Indústria Metalúrgica – Tratamentos térmico, químico e 
superficial

B-06-01-7 Tratamento térmico (têmpera) ou tratamento termo-
químico.

B-06-02-5 Serviço galvanotécnico.

B-06-03-3 Jateamento e pintura.

B-06- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica e
Mod. Química
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Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

B-05 Indústria Metalúrgica – Fabricação de artefatos

B-05-01-0 Produção de soldas e ânodos.

B-05-02-9 Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas.

B-05-03-7 Fabricação de estruturas metálicas e artefatos de 
trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, com tratamento 
químico superficial, exclusive móveis.

B-05-04-5 Fabricação de estruturas metálicas e artefatos de 
trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, sem tratamento 
químico superficial, exclusive móveis.

B-05-05-3 Estamparia, funilaria e latoaria com ou sem 
tratamento químico superficial.

B-05-06-1 Serralheria, fabricação de esquadrias, tanques, 
reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de 
caldeireiro.

B-05-07-1 Fabricação de artigos de cutelaria, armas leves, 
ferramentas manuais e fabricação de artigos de metal para uso em 
escritório ou doméstico, inclusive instrumentos de medida não 
elétricos, exceto equipamentos de uso médico e odontológico.

B-05-08-8 Fabricação de material bélico.

B-05-09-6 Usinagem.

B-05-10-1 Fabricação de outros artigos de metal não 
especificados ou não classificados, com tratamento químico 
superficial, exclusive móveis.

B-05-11-8 Fabricação de outros artigos de metal não 
especificados ou não classificados sem tratamento químico 
superficial, exclusive móveis.

B-05- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica

B-05-03-7, 
B-05-04-5, 
B-05-06-1- 
Mod. Civil 

B-06 Indústria Metalúrgica – Tratamentos térmico, químico e 
superficial

B-06-01-7 Tratamento térmico (têmpera) ou tratamento termo-
químico.

B-06-02-5 Serviço galvanotécnico.

B-06-03-3 Jateamento e pintura.

B-06- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica e
Mod. Química
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Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

B-07 Indústria Mecânica

B-07-01-3 Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios 
com tratamento térmico e/ou tratamento superficial.

B-07-02-1 Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios 
sem tratamento térmico superficial.

B-07-03-1 Retífica de motores.

B-07-04-8 Fabricação e/ou montagem e/ou teste de motores de 
combustão.

B-07- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica

B-08 Indústria de material eletro-eletrônico

B-08-01-1 Fabricação de componentes eletro-eletrônicos.

B-08-02-8 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores.

B-08-03-6 Demais atividades da indústria de material eletro-
eletrônico, inclusive equipamentos de iluminação.

B-08-04-4 Fabricação de eletrodomésticos.

B-08-05-2 Fabricação de lâmpadas.

B-08-06-0 Montagem de máquinas, aparelhos ou equipamentos 
para telecomunicação e informática.

B-08-07-9 Reparação ou manutenção de máquinas aparelhos e 
equipamentos industriais e comerciais e eletro-eletrônicos.

B-08-01-1- 
Mod. Eletricista

B-08-02-8- 
Mod. Química

B-08-03-6- 
Mod. Eletricista 

B-08-04-4- 
Mod. Eletricista

B-08-05-2- 
Mod. Mecânica e 

Metalúrgica e 
Mod. Química

B-08-06-0 e 
B-08-07-9- 

Mod. Eletricista 

B-09 Indústria de Material de Transporte

B-09-01-6 Construção e reparação de embarcações, estruturas 
flutuantes, reparação de caldeiras, máquinas, turbinas e motores.

B-09-02-4 Construção, montagem e reparação de veículos 
ferroviários.

B-09-03-2 Fabricação de veículos rodoviários.

B-09-04-0 Fabricação, montagem e reparação de aeronaves, 
fabricação e reparação de turbinas e motores de aviação.

B-09-05-7-9 Fabricação de peças e acessórios para veículos 
rodoviários, ferroviários e aeronaves.

B-09- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica
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Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 
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Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar

B-10 Indústria da madeira e de mobiliário

B-10-01-4 Fabricação de móveis de madeira, vime e junco ou 
com predominância destes materiais, sem pintura e/ou verniz.

B-10-02-2 Fabricação de móveis de madeira, vime e junco ou 
com predominância destes materiais, com pintura e/ou verniz.

B-10-03-0 Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com 
fabricação de espuma. 

B-10-04-9 Fabricação de móveis estofados sem fabricação de 
espuma.

B-10-05-7 Fabricação de móveis de metal sem tratamento 
químico superficial e/ou pintura por aspersão.

B-10- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica

B-10-02-2 e 
B-10-03-0- 

Mod.  Química

Listagem C- Atividades Industriais / Indústria Química

C-01 Indústria de papel e papelão.

C-01-01-5 Fabricação de celulose.

C-01-02-3 Fabricação de pasta mecânica.

C-01-03-1 Fabricação de papel, cartolina, cartão e polpa 
moldada, utilizando celulose e/ou papel reciclado como matéria-
prima.

C-01-04-1 Fabricação de papelão.

C-01-05-8 Fabricação de artigos e artefatos de papelão, cartolina 
e cartão, impressos, simples ou plastificados.

C-01-06-6 Fabricação de artigos e artefatos de papelão, cartolina 
e cartão, não impressos, simples ou plastificados.

C-01-07-4 Fabricação de artigos diversos de fibra prensada ou 
isolante inclusive peças e acessórios para máquinas e veículos.

C-01- Mod. Química
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Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

C-02 Indústria da Borracha

C-02-01-1 Beneficiamento de borracha natural. 

C-02-02-1 Fabricação de pneumáticos, câmaras-de-ar e de 
material para recondicionamento de pneumáticos.

C-02-03-8 Recauchutagem de pneumáticos.

C-02-04-6 Fabricação de laminados e fios de borracha.

C-02-05-4 Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de 
espuma de borracha, inclusive látex.

C-02-06-2 Fabricação de artefatos de borracha tais como peças e 
acessórios para veículos, máquinas e aparelhos, correias, canos, 
tubos, artigos para uso doméstico, galochas e botas etc, inclusive 
artigos do vestuário e equipamentos de segurança.

C-02- Mod. Química

C-02-02-1 a
 C-02-06-2 - 

Mod. Mecânica e 
Metalúrgica

C-03 Indústria de Couros e Peles e Produtos Similares

C-03-01-8 Secagem e salga de couros e peles.

C-03-02-6 Fabricação de couro por processo completo, a partir 
de peles até o couro acabado, com curtimento ao cromo, seus 
derivados ou tanino sintético.

C-03-03-4 Fabricação de couro por processo completo, a partir 
de peles até o couro acabado, com curtimento exclusivamente 
com tanino vegetal.

C-03-04-2 Fabricação de wet-blue.

C-03-05-0 Fabricação de couro semiacabado, não associada ao 
curtimento.

C-03-06-9 Fabricação de couro acabado, não associada ao 
curtimento.

C-03-07-7 Fabricação de couro acabado a partir do semiacabado.

C-03- Mod. Química
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Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

C-04 Indústria de Produtos Químicos
C-04-01-4 Produção de substâncias químicas e de produtos 
químicos inorgânicos, orgânicos, organo-inorgânicos, exclusive 
produtos derivados do processamento do petróleo, de rochas 
oleígenas, do carvão-de-pedra e da madeira.
C-04-02-2 Refino de petróleo.
C-04-03-0 Fabricação de produtos petroquímicos básicos a partir 
de nafta e/ou gás natural.
C-04-04-9 Fabricação de resinas termoplásticas a partir de 
produtos petroquímicos básicos.
C-04-05-7 Produção de biogás
C-04-06-5 Fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e 
sintéticos e de borracha e látex sintéticos.
C-04-07-3 Fabricação de explosivos, detonantes, munição para 
caça e desporto e fósforo de segurança.
C-04-08-1 Fabricação de pólvora e artigos pirotécnicos.
C-04-09-1 Produção de óleos, gorduras e ceras em bruto, de 
óleos essenciais, corantes vegetais e animais e outros produtos da 
destilação da madeira, exclusive refinação de produtos alimentares.
C-04-10-3 Fabricação de aromatizantes e corantes de origem 
mineral ou sintéticos.
C-04-11-1 Fabricação de sabões e detergentes.
C-04-12-1 Fabricação de preparados para limpeza e polimento.
C-04-13-8 Fabricação de produtos domissanitários, exclusive 
sabões e detergentes.
C-04-14-6 Fabricação de agrotóxicos e afins.
C-04-15-4 Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, 
impermeabilizantes, solventes e secantes.
C-04-16-2 Fabricação de ácido sulfúrico a partir de enxofre 
elementar, inclusive quando associada à produção de fertilizantes.
C-04-17-0 Fabricação de ácido fosfórico associada à produção de 
adubos e fertilizantes.
C-04-18-9 Fabricação de produto intermediários para fins 
fertilizantes - uréia, nitratos de amônio (NA e CAN), fosfatos de 
amônio (DAP e MAP) e fosfatos (SSP e TSP).
C-04-19-7 Formulação de adubos e fertilizantes.
C-04-20-0 Fabricação de ácido sulfúrico não associada a enxofre 
elementar.
C-04-21-9 Fabricação de outros produtos químicos não 
especificados ou não quificados

C-04- Mod. Química

C-04-09-1, 
C-04-14-6, 
C-04-18-9 e 
C-04-19-7- 

Mod. Agronomia

C-04-19-7- 
Mod. Geologia e 

Minas
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C-05 Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários

C-05-01-0 Fabricação de produtos para diagnósticos com sangue 
e hemoderivados, farmoquímicos (matéria-prima e princípios 
ativos), vacinas, produtos biológicos e /ou aqueles provenientes 
de organismos geneticamente modificados.

C-05-02-9 Fabricação de medicamentos, exceto aqueles 
previstos no item C-05-01 

C-05-03-7 Fabricação de medicamentos fitoterápicos.

C-05-04-5 Fabricação de produtos para diagnóstico.

C-05- Mod. Química

C 05-03-7- 
Mod. Agronomia

C-06 Indústria de Perfumaria e Velas

C-06-01-7 Fabricação de produtos de perfumaria e cosméticos.

C-06-02-5 Fabricação de velas.

C-06- Mod. Química

C-07 Indústria de produtos de matérias plásticas

C-07-01-3 Moldagem de termoplástico não organo-clorado, 
sem a utilização de matéria-prima reciclada ou com a utilização 
de matéria-prima reciclada a seco, sem utilização de tinta para 
gravação.

C-07-02-1 Moldagem de termoplástico não organo-clorado, 
sem a utilização de matéria-prima reciclada ou com a utilização 
de matéria-prima reciclada a seco, com utilização de tinta para 
gravação.

C-07-03-1 Moldagem de termoplástico não organo-clorado, com 
utilização de matéria-prima reciclada à base de lavagem com 
água, sem utilização de tinta para gravação.

C-07-04-8 Moldagem de termoplástico não organo-clorado, com 
utilização de matéria-prima reciclada à base de lavagem com 
água, com utilização de tinta para gravação.

C-07-05-6 Moldagem de termoplástico organo-clorado, sem 
a utilização de matéria-prima reciclada ou com a utilização de 
matéria-prima reciclada a seco.

C-07-06-4 Moldagem de termofixo ou endurente.

C-07-07-2 Outras indústrias de transformação de termoplásticos, 
não especificadas ou não classificadas.

C-07- Mod. Química

C-07- Mod. Mecânica 
e Metalúrgica

C-08 Indústria Têxtil

C-08-01-1 Beneficiamento de fibras têxteis naturais e artificiais.

C-08-02-8 Recuperação de resíduos têxteis.

C-08-03-6 Fiação de algodão, seda animal, lã, fibras duras e fibras 
artificiais sem acabamento.

C-08-04-4 Fiação de algodão, seda animal, lã, fibras duras e fibras 
artificiais, com acabamento.

C-08-05-2 Tecelagem plana de fibras naturais e sintéticas, sem 
acabamento e com engomagem.

C-08-06-0 Tecelagem plana e tubular com fibras naturais e 
sintéticas, com acabamento, inclusive artefatos de tricô e crochê.

C-08-07-9 Fiação e tecelagem plana e tubular com fibras naturais 
e sintéticas, sem acabamento, exclusive tricô e crochê.

C-08-08-7 Fiação e tecelagem plana e tubular com fibras naturais 
e sintéticas, com acabamento.

C-08- Mod. Química

C-09 - Indústria de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos e 
couros.

C-09-01-6 Facção e confecção de roupas, peças de vestuário e 
artefatos diversos de tecidos com lavagem, tingimento e outros 
acabamentos.

C-09-02-4 Facção e confecção de artefatos diversos de couros 
(exclusive calçados).

C-09-03-2 Fabricação de calçados em geral.

C-09-01-6- 
Mod. Química
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C-08 Indústria Têxtil

C-08-01-1 Beneficiamento de fibras têxteis naturais e artificiais.

C-08-02-8 Recuperação de resíduos têxteis.

C-08-03-6 Fiação de algodão, seda animal, lã, fibras duras e fibras 
artificiais sem acabamento.

C-08-04-4 Fiação de algodão, seda animal, lã, fibras duras e fibras 
artificiais, com acabamento.

C-08-05-2 Tecelagem plana de fibras naturais e sintéticas, sem 
acabamento e com engomagem.

C-08-06-0 Tecelagem plana e tubular com fibras naturais e 
sintéticas, com acabamento, inclusive artefatos de tricô e crochê.

C-08-07-9 Fiação e tecelagem plana e tubular com fibras naturais 
e sintéticas, sem acabamento, exclusive tricô e crochê.

C-08-08-7 Fiação e tecelagem plana e tubular com fibras naturais 
e sintéticas, com acabamento.

C-08- Mod. Química

C-09 - Indústria de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos e 
couros.

C-09-01-6 Facção e confecção de roupas, peças de vestuário e 
artefatos diversos de tecidos com lavagem, tingimento e outros 
acabamentos.

C-09-02-4 Facção e confecção de artefatos diversos de couros 
(exclusive calçados).

C-09-03-2 Fabricação de calçados em geral.

C-09-01-6- 
Mod. Química
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C-10 Indústrias Diversas
C-10-01-4 Usinas de produção de concreto comum.
C-10-02-2 Usinas de produção de concreto asfáltico.
C-10-03-0 Fabricação de próteses e equipamentos ortopédicos 
em geral, inclusive materiais para uso em medicina, cirurgia e 
odontologia.
C-10-04-9 Fabricação de materiais fotográfico, cinematográfico ou 
fonográfico.
C-10-05-7 Fabricação de instrumentos e material ótico.
C-10-06-5 Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria, ourivesaria 
e lapidação.
C-10-07-3 Fabricação de instrumentos musicais – inclusive elétricos.
C-10-08-1 Fabricação de escovas, pincéis, vassouras, espanadores 
e semelhantes.
C-10-09-1 Fabricação de outros artigos de plástico, borracha, 
madeira ou outros materiais (exclusive metais), não especificados 
ou não classificados.

C-10-01-4 e C-10-02-2- 
Mod. Civil

C-10-03-0, C-10-06-5, 
C-10-08-1 e C-10-09-1- 

Mod. Mecânica e 
Metalúrgica

C-10-02-2, C-10-04-9, 
C-10-05-7, C-10-08-1 

e C-10-09-1- 
Mod. Química

C-10-06-5- 
Mod. Geologia e Minas

C-10-07-3- 
Mod. Eletricista 

Listagem D – Atividades Industriais / Indústria Alimentícia
D-01 Indústria de Produtos Alimentares
D-01-01-5 Torrefação e moagem de grãos.
D-01-02-3 Abate de animais de pequeno porte (aves, coelhos, rãs, etc.).
D-01-03-1 Abate de animais de médio e grande porte (suínos, ovinos, 
caprinos, bovinos, equinos, bubalinos, muares, etc.).
D-01-04-1 Industrialização da carne, inclusive desossa, charqueada 
e preparação de conservas.
D-01-05-8 Processamento de subprodutos de origem animal para 
produção de sebo, óleos e farinha.
D-01-06-6 Preparação do leite e fabricação de produtos de laticínios.
D-01-07-4 Resfriamento e distribuição de leite em instalações 
industriais.
D-01-08-2 Fabricação e refinação de açúcar.
D-01-09-0 Refinação e preparação de óleos e gorduras vegetais, 
produção de manteiga de cacau e de gorduras de origem animal 
destinadas à alimentação.
D-01-10-4 Fabricação de vinagre.
D-01-11-2 Fabricação de fermentos e leveduras.
D-01-12-0 Fabricação de conservas e condimentos.
D-01-13-9 Formulação de rações balanceadas e de alimentos 
preparados para animais.
D-01-14-7 Fabricação de produtos alimentares, não especificados ou 
não classificados.

D-01- Mod. Química 

D-01- Mod. Agronomia
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D-02 Indústria de Bebidas e Álcool
D-02-01-1 Fabricação de vinhos.
D-02-02-1 Fabricação de aguardente.
D-02-03-8 Padronização, envelhecimento ou engarrafamento de bebidas.
D-02-04-6 Fabricação de cervejas, chopes e maltes.
D-02-05-4 Fabricação de sucos.
D-02-06-2 Fabricação de licores e outras bebidas alcoólicas.
D-02-07-0 Fabricação de refrigerantes (inclusive quando associada 
à extração de água mineral) e de outras bebidas não alcóolicas, 
exclusive sucos.
D-02-08-9 Destilação de álcool.

D-02- Mod. Química 

D-02-01-1, D-02-02-1, 
D-02-05-4, D-02-06-2 

e D-02-08-9- 
Mod. Agronomia

D-03 Indústria de fumo
D-03-01-8 Preparação de fumo, fabricação de cigarros, charutos e 
cigarrilhas.

D-03- Mod. Química

Listagem E – Atividades de Infraestrutura
E-01 Infraestrutura de Transporte
E-01-01-5 Implantação ou duplicação de rodovias.
E-01-02-3 Contorno rodoviário de cidades com população 
superior a 100.000 habitantes ou sistemas viários de regiões 
metropolitanas ou áreas conurbadas.
E-01-03-1 Pavimentação e/ou melhoramentos de rodovias.
E-01-04-1 Ferrovias.
E-01-05-8 Trens metropolitanos.
E-01-06-6 Portos fluviais.
E-01-07-4 Canais para navegação.
E-01-08-2 Abertura de barras e embocaduras.
E-01-09-0 Aeroportos.
E-01-10-4 Dutos para o transporte de gás natural.
E-01-11-2 Gasodutos, exclusive para transporte de gás natural.
E-01-12-0 Dutos para transporte de produtos químicos e oleodutos.
E-01-13-9 Minerodutos.
E-01-14-7 Terminal de minério.
E-01-15-5 Terminal de produtos químicos e petroquímicos.
E-01-15-6 Terminal de armazenamento de gás natural.
E-01-15-7 Terminal de armazenamento de petróleo.
E-01-16-3 Terminal de cargas, exceto minérios, gás natural, 
petróleo, produtos químicos e petroquímicos
E-01-17-1 Teleféricos.
E-01-18-1 Correias transportadoras.

E-01-01-1 a E-01-09-0 
e E-01-14-7 a E-01-17-1-

 Mod. Civil

E-01-04-1 e E-01-05-
8- Mod. Eletricista

E-01-01-5, E-01-02-3, 
E-01-04-1, E-01-09-0 e 

E-01-16-3- 
Mod. Arquitetura

E-01-01-5 a E-01-03-
1 - Mod. Agrimensura

E-01-15 a E-01-16-3- 
Mod. Química 

E-01-04-1 a E-01-06-6, 
E-01-10-4 a E-01-13-9, 

E-01-14-7 a E-01-18-1- 
Mod. Mecânica e 

Metalúrgica

33



Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

E-02 Infraestrutura de Energia

E-02-01-1 Barragens de geração de energia – Hidrelétricas.

E-02-02-1 Produção de energia termoelétrica.

E-02-03-8 Linhas de transmissão de energia elétrica.

E-02-04-6 Subestação de energia elétrica.

E-02-05-4 Usinas Eólicas.

E-02 - Mod. 
Eletricista

E-02-01-1 e E-02-05-4 - 
Mod. Civil

E - 03 Infraestrutura de Saneamento

E-03-01-8 Barragens de saneamento.

E-03-02-6 Canais para drenagem.

E-03-03-4 Retificação de curso d’água.

E-03-04-2 Tratamento de água para abastecimento.

E-03-05-0 Interceptores, Emissários, Elevatórias e Reversão de 
Esgoto.

E-03-06-9 Tratamento de esgoto sanitário.

E-03-07-7 Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos 
urbanos.

E-03-08-5 Tratamento, inclusive térmico, e disposição final 
de resíduos de serviços de saúde (Grupo A – infectantes ou 
biológicos).

E-03 - Mod. Civil

E-03-04-2,
E-03-06-9 a E-03-08-5- 

Mod. Química

E - 04 Parcelamento do Solo

E-04-01-4 Loteamento do solo urbano para fins exclusiva ou 
predominantemente residenciais

E-04-02-2 Distrito industrial e zona estritamente industrial

E-04- 
Mod. Agrimensura,
Mod. Arquitetura

e Mod. Civil

E - 05 Outras Atividades de infraestrutura

E-05-01-0 Barragens de perenização.

E-05-02-9 Diques de proteção de margens de curso d’água.

E-05-03-7 Dragagem para desassoreamento em corpos d’água.

E-05-04-5 Transposição de águas entre bacias.

E-05-05-3 Descarga de Fundo de represa.

E-05-06-1 Canais para irrigação.

E-05- Mod. Civil

E-05-01-0 e E-05-02-9- 
Mod. Geologia e 

Minas

E-05-01-0, E-05-06-1- 
Mod. Agronomia
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Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

Listagem F – Serviços e comércio atacadista
F- 01 Depósitos e Comércio Atacadista.
F-01-01-5 Depósito de sucata metálica, papel, papelão, plásticos 
ou vidro para reciclagem, não contaminados com óleos, graxas 
ou produtos químicos, exceto embalagens de agrotóxicos.
F-01-01-6 Depósito de sucata metálica, papel, papelão, plásticos 
ou vidro para reciclagem, contaminados com óleos, graxas ou 
produtos químicos, exceto embalagens de agrotóxicos.
F-01-02-3 Estocagem e/ou comércio atacadista de produtos 
extrativos de origem vegetal, em bruto.
F-01-03-1 Estocagem e/ou comércio atacadista de produtos 
extrativos de origem mineral, em bruto.
F-01-04-1 Estocagem e/ou comércio atacadista de produtos 
químicos em geral, inclusive fogos de artifício e explosivos, 
exclusive produtos veterinários e agrotóxicos.
F-01-06-6 Depósito de sucata metálica, papel, papelão, plásticos 
ou vidro para reciclagem, contaminados com óleos, graxas ou 
produtos químicos, exceto embalagens de agrotóxicos.
F-01-07-4 Comércio atacadista de produtos farmacêuticos.

F-01-01 e F-01-06-6  
- Mod. Civil

F-01-01-6 e F-01-04-1- 
Mod. Química

F-01-02-3 e F-01-06-6- 
Mod. Agronomia

F-01-03-1 e F-01-04-1- 

Mod. Geologia e 
Minas

F- 02 Transporte e armazenagem de produtos e resíduos perigosos
F-02-01-1 Transporte rodoviário de resíduos perigosos - classe I.
F-02-03-8 Transporte rodoviário de produtos perigosos, conforme 
Decreto Federal 96.044, de 18-5-1988.
F-02-04-6 Base de armazenamento e distribuição de lubrificantes, 
combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e 
outros combustíveis automotivos.
F-02-05-4 Base de armazenamento e distribuição dos seguintes 
solventes: I - rafinados de pirólise; II - rafinados de reforma; III 
- solventes C9/C9 diidrogenados; IV -correntes C9; V - correntes 
C6-C8; VI - correntes C10; VII - tolueno; VIII -reformados pesados; 
IX - xilenos mistos; X - outros alquilbenzenos; XI - benzeno; XII - 
hexanos; XIII - outros solventes alifáticos; IV - aguarrás mineral
F-02-06-2 Base de armazenamento e distribuição de gás liquefeito 
de petróleo - GLP.
F-02-07-0 Unidades de compressão e de distribuição de gás 
natural comprimido - GNC.

F-02- Mod. Química
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Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

F- 03 Serviços Auxiliares de Atividades Econômicas

F-03-01-8 Serviços de combate a pragas e ervas daninhas em área urbana.

F-03-02-6 Centros de pesquisas científicas e tecnológicas, com 
laboratórios de análises físico-químicos e biológicas em áreas 
urbanas.

F-03-03-4 Centros de pesquisas cientificas e tecnológicas, não 
classificadas ou especificadas, exclusive de pesquisa nuclear.

F-03-04-2 Prestação de serviços de esterilização de materiais de 
uso médico-hospitalar, com o uso de óxido de etileno, executada 
fora dos hospitais.

F-03-05-0 Prestação de outros serviços não citados ou não 
classificados.

F-03- Mod. 
Química

F-03-01-8- Mod. 
Agronomia e Mod. 

Civil

F - 04 Serviços de segurança, comunitários e sociais (exclusive 
serviços médicos odontológicos e veterinários e ensino)
F-04-01-4 Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques 
temáticos e autódromos.
F-04-02-2 Parques cemitérios.
F-04-03-0 Estabelecimentos prisionais.

F-04- Mod. 
Arquitetura e Mod. 

Civil
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Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

F - 05 Processamento, Beneficiamento, Tratamento e/ou 
Disposição Final de Resíduos
F-05-01-0 Reciclagem de plásticos com a utilização de processo 
de reciclagem a seco.
F-05-02-9 Reciclagem de plásticos com a utilização de processo 
de reciclagem a base de lavagem com água.
F-05-03-7 Reciclagem de embalagens de agrotóxicos.
F-05-04-5 Reciclagem de pilhas, baterias e acumuladores.
F-05-05-3 Compostagem de resíduos industriais.
F-05-06-1 Reciclagem de lâmpadas.
F-05-07-1 Reciclagem ou regeneração de outros materiais não 
classificados ou não especificados, exclusive produtos químico.
F-05-07-2 - Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 
1 (perigosos) não especificados. 
F-05-08-8 Reciclagem ou regeneração de produtos químicos.
F-05-09-6 Rerrefino de óleos lubrificantes usados.
F-05-10-1 Reciclagem de resíduos de couro.
F-05-11-8 Aterro para resíduos perigosos - classe I, de origem 
industrial.
F-05-12-6 Aterro para resíduos não perigosos - classe II, de origem 
industrial.
F-05-13-4 Incineração de resíduos.
F-05-13-5 - Unidade de mistura e pré-condicionamento de 
resíduos para coprocessamento em fornos de clínquer.
F-05-14-2 Coprocessamento de resíduos em forno de clínquer.
F-05-15-0 Outras formas de tratamento ou de disposição de 
resíduos não listadas ou não classificadas.

F-05- Mod. Química 

F-05-03-7- 
Mod. Agronomia

F-05-04-5 e F-05-06-1- 
Mod. Eletricista

F-05-11-8 a F-05-13-4- 
Mod. Eng. Civil

F-06 Outros Serviços
F-06-01-7 - Postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos 
flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis 
de aviação.
F-06-02-5 Lavanderias industriais com tingimento, amaciamento 
e outros acabamentos em roupas, peças do vestuário e artefatos 
diversos de tecidos.
F-06-03-3 Serigrafia.

F-06- Mod. Química 

F-06-01-7- 
Mod. Mecânica e 

Metalúrgica e 
Mod. Civil
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Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

Listagem G – Atividades Agrossilvipastoris
G-01 Atividades Agrícolas
G-01-01-5 Horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes 
e especiarias hortículas)
G-01-02-3 Horticultura Orgânica (cultivo orgânico de floricultura, 
hortaliças, legumes e especiarias hortículas, conforme Instrução 
Normativa nº 7 de 17 de maio de 1999).
G-01-03-1 Culturas anuais, excluindo a olericultura.
G-01-04-1 Cultivo orgânico de culturas perenes (conforme 
Instrução Normativa nº 7 do Ministério da Agricultura, de 17 de 
maio de 1999).
G-01-05-8 Culturas perenes, exceto cafeicultura.
G-01-06-6 Cafeicultura.
G-01-07-4 Cultura de cana-de-açúcar.
G-01-08-2 Viveiro de produção de mudas.

G-01- Mod. 
Agronomia

G-02 Atividades Pecuárias
G-02-01-1 Avicultura de corte e reprodução.
G-02-02-1 Avicultura de postura.
G-02-03-8 Incubatório.
G-02-04-6 Suinocultura (ciclo completo).
G-02-05-4 Suinocultura (crescimento e terminação).
G-02-06-2 Suinocultura (unidade de produção de leitões).
G-02-07-0 Bovinocultura de leite, bubalinocultura de leite e 
caprinocultura de leite.
G-02-08-9 Criação de equinos, muares, ovinos, bovinos de corte e 
búfalos de corte (confinados).
G-02-09-7 Criação de equinos e muares (extensivo).
G-02-10-0 Criação de ovinos, bovinos de corte e búfalos de corte 
(extensivo).
G-02-11-9 Ranicultura.
G-02-12-7 Piscicultura convencional e unidade de pesca esportiva 
tipo pesque-pague.
G-02-13-5 Piscicultura em tanque-rede.
G-02-14-3 Preparação do pescado associada à pesca ou à criação.
G-02-15-1 Resfriamento e distribuição do leite associados à atividade 
rural de produção de leite.

G-02- Mod. 
Agronomia

G-03 Atividades Florestais e processamento de madeira
G-03-01-8 Manejo Sustentável de Florestas Nativas.
G-03-02-6 Silvicultura.
G-03-03-4 Produção de carvão vegetal, oriunda de floresta 
plantada.
G-03-04-2 Produção de carvão vegetal, de origem nativa /
aproveitamento do rendimento lenhoso.
G-03-05-0 Desdobramento da madeira.
G-03-06-9 Fabricação de madeira laminada ou chapas de madeira 
aglomerada, prensada ou compensada, revestida ou não.
G-03-07-7 Tratamento químico para preservação de madeira.

G-03- Mod. 
Agronomia

G-03-07-7- 
Mod. Química

G-04 Atividades de Beneficiamento e armazenamento

G-04-01-4 Beneficiamento primário de produtos agrícolas: 
limpeza, lavagem, secagem, descascamento ou classificação.

G-04-02-2 Beneficiamento de sementes.

G-04-03-0 Armazenagem de grãos ou sementes não-associada a 
outras atividades listadas.

G-04- Mod. 
Agronomia

G-05 Projetos de irrigação e de assentamento
G-05-01-0 Projeto agropecuário irrigado, público ou privado, com 
infraestrutura coletiva.
G-05-02-9 Barragem de irrigação ou de perenização para 
agricultura.
G-05-03-7 Projeto de assentamento para fins de reforma agrária.
G-05-04-3 Canais de Irrigação.

G-05 - Mod. 
Agronomia

G-05-02-9 e G-05-04-3- 
Mod. Civil

G-05-03-7- 
Mod. Agrimensura e 

Mod. Arquitetura
G-06 Outras atividades

G-06-01-7 Centrais e postos de recolhimento de embalagens de 
agrotóxicos e seus componentes.

G-06-01-8 Comércio e/ou armazenamento de produtos 
agrotóxicos, veterinários e afins e prestadoras de serviços na 
aplicação terrestre de produtos agrotóxicos e afins.

G-06-01-9 Prestadoras de serviço na aplicação aéreas de 
agrotóxicos e afins.

G-06-02-5 Centro de Pesquisas e culturas Experimentais ou pré-
comerciais de espécies modificadas geneticamente.

G-06- Mod. 
Agronomia

G-06-01-9- 
Mod. Mecânica e 

Metalúrgica
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Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

Empreendimento

Modalidade 
Profissional que 
obrigatoriamente 

deve compor 
a equipe 

multidisciplinar 

G-03 Atividades Florestais e processamento de madeira
G-03-01-8 Manejo Sustentável de Florestas Nativas.
G-03-02-6 Silvicultura.
G-03-03-4 Produção de carvão vegetal, oriunda de floresta 
plantada.
G-03-04-2 Produção de carvão vegetal, de origem nativa /
aproveitamento do rendimento lenhoso.
G-03-05-0 Desdobramento da madeira.
G-03-06-9 Fabricação de madeira laminada ou chapas de madeira 
aglomerada, prensada ou compensada, revestida ou não.
G-03-07-7 Tratamento químico para preservação de madeira.

G-03- Mod. 
Agronomia

G-03-07-7- 
Mod. Química

G-04 Atividades de Beneficiamento e armazenamento

G-04-01-4 Beneficiamento primário de produtos agrícolas: 
limpeza, lavagem, secagem, descascamento ou classificação.

G-04-02-2 Beneficiamento de sementes.

G-04-03-0 Armazenagem de grãos ou sementes não-associada a 
outras atividades listadas.

G-04- Mod. 
Agronomia

G-05 Projetos de irrigação e de assentamento
G-05-01-0 Projeto agropecuário irrigado, público ou privado, com 
infraestrutura coletiva.
G-05-02-9 Barragem de irrigação ou de perenização para 
agricultura.
G-05-03-7 Projeto de assentamento para fins de reforma agrária.
G-05-04-3 Canais de Irrigação.

G-05 - Mod. 
Agronomia

G-05-02-9 e G-05-04-3- 
Mod. Civil

G-05-03-7- 
Mod. Agrimensura e 

Mod. Arquitetura
G-06 Outras atividades

G-06-01-7 Centrais e postos de recolhimento de embalagens de 
agrotóxicos e seus componentes.

G-06-01-8 Comércio e/ou armazenamento de produtos 
agrotóxicos, veterinários e afins e prestadoras de serviços na 
aplicação terrestre de produtos agrotóxicos e afins.

G-06-01-9 Prestadoras de serviço na aplicação aéreas de 
agrotóxicos e afins.

G-06-02-5 Centro de Pesquisas e culturas Experimentais ou pré-
comerciais de espécies modificadas geneticamente.

G-06- Mod. 
Agronomia

G-06-01-9- 
Mod. Mecânica e 

Metalúrgica
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 RESOLUÇÃO Nº 473, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2002, institui Tabela de 
Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras providências

 O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONO-
MIA – Confea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “f” do art. 27, da Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966,

 Considerando o disposto no art. 11 da Lei nº 5.194, de 1966, que prevê: “O 
Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos títulos concedidos pelas 
escolas e faculdades, bem como seus cursos e currículos, com a indicação das suas carac-
terísticas”,

 Considerando a imprescindível necessidade de relacionar os diversos títulos pro-
fissionais, com características curriculares idênticas, similares ou resultantes de micro 
áreas do conhecimento, anteriormente previstas;

 Considerando que compete ao sistema de ensino a formação profissional, e ao 
Sistema Confea/Crea a habilitação para o exercício profissional, através de registro do 
profissional junto ao mesmo;

 Considerando a diversidade e o grande número de títulos profissionais existentes, 
tornando necessária a normatização dos procedimentos de grafia dos registros profissio-
nais, subsidiando os serviços de fiscalização e de definição de competência profissional,

RESOLVE:

 Art. 1º Instituir a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, anexa, 
contemplando todos os níveis das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, con-
tendo:
 a) código nacional de controle,
 b) título profissional, e
 c) quando for o caso, a respectiva abreviatura.

 Parágrafo único. Os títulos profissionais de que trata o caput deste artigo estão 
dispostos segundo as resoluções que tratam da forma de organização das profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

 Art. 2º O Sistema Confea/Crea deverá, obrigatoriamente, utilizar as terminologias 
constantes da Tabela de Títulos, em todos os seus documentos e registros informatiza-
dos, a partir de 1º de janeiro de 2003.

 Art. 3º Compete ao Conselho Federal, proceder a atualização da Tabela de Títulos 
através de nova edição, aprovada pelo Confea, após manifestação da Comissão de Edu-
cação do Sistema – CES e da Comissão de Organização do Sistema – COS, dando ciên-
cia aos Creas.

 § 1° Para fins de atualização da Tabela de Títulos, o Confea deve efetuar, no míni-
mo, uma revisão anual. 

ANEXO
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 § 2° A atualização de que trata o caput deste artigo refere-se a forma de organiza-
ção das profissões, inclusão e exclusão de títulos profissionais e ou abreviaturas.

 Art. 4º Compete a Comissão de Educação do Sistema – CES a caracterização do perfil e títu-
lo profissional, objetivando a inserção na Tabela de Títulos, complementando o contido no art. 11 da 
Lei nº 5.194, de 1966.

 Art. 5° Quando do registro de instituição de ensino ou atualização deste em função de novos 
cursos, o Confea definirá, além de atividades/atribuições de seus egressos, o respectivo título profis-
sional e abreviatura.

 Parágrafo único. O título profissional é definido com base na regulamentação vigente poden-
do ser adotado o título do diploma.

 Art. 6º As Carteiras de Identidade Profissional emitidas em data anterior a 1º de janeiro de 
2003 deverão, no prazo máximo de um ano, a partir dessa data, serem substituídas, obedecendo a 
titulação constante da Tabela de Títulos.

 Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o contido no art. 2º, exceto o 
seu parágrafo único, da Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979 e art. 16 da Resolução nº 313, de 
26 de setembro de 1986.

 Brasília, 26 de novembro de 2002.

 Eng. Wilson Lang
 Presidente
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Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02

Ultima Atualização: 11/12/2009

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 1 CIVIL

Nível: 1 GRADUAÇÃO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 1 CIVIL

Nível: 2 TECNÓLOGO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 1 CIVIL

Nível: 3 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
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Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 2 ELETRICISTA
Nível: 1 GRADUAÇÃO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 2 ELETRICISTA
Nível: 2 TECNÓLOGO

Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009
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Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 2 ELETRICISTA

Nível: 3 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 3 MECÂNICA E METALÚRGICA

Nível: 1 GRADUAÇÃO



46

Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 3 MECÂNICA E METALÚRGICA
Nível: 2 TECNÓLOGO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 3 MECÂNICA E METALÚRGICA
Nível: 3 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009
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Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 4 QUÍMICA

Nível: 1 GRADUAÇÃO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 4 QUÍMICA

Nível: 2 TECNÓLOGO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 4 QUÍMICA

Nível: 3 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
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Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 5 GEOLOGIA E MINAS
Nível: 1 GRADUAÇÃO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 5 GEOLOGIA E MINAS
Nível: 2 TECNÓLOGO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 5 GEOLOGIA E MINAS
Nível: 3 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 6 AGRIMENSURA
Nível: 1 GRADUAÇÃO

Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009
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Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 6 AGRIMENSURA

Nível: 2 TECNÓLOGO

Grupo: 1 ENGENHARIA
Modalidade: 6 AGRIMENSURA

Nível: 3 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Grupo: 2 ARQUITETURA
Modalidade: 1 ARQUITETURA

Nível: 1 GRADUAÇÃO

Grupo: 2 ARQUITETURA
Modalidade: 1 ARQUITETURA

Nível: 3 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
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Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009

Grupo: 3 AGRONOMIA
Modalidade: 1 AGRONOMIA
Nível: 1 GRADUAÇÃO

Grupo: 3 AGRONOMIA
Modalidade: 1 AGRONOMIA
Nível: 2 TECNÓLOGO

Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009
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Tabela de Títulos Profissionais - Resolução 473/02
Ultima Atualização: 11/12/2009

Grupo: 3 AGRONOMIA
Modalidade: 1 AGRONOMIA

Nível: 3 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Grupo: 4 ESPECIAIS
Modalidade: 1 ESPECIALIZAÇÃO

Nível: 3 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Grupo: 4 ESPECIAIS
Modalidade: 1 ESPECIALIZAÇÃO

Nível: 5 PÓS-GRADUAÇÃO

(*)Títulos que não devem ser utilizados para registros de profissionais.
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FICHA TÉCNICA
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Comissão Permanente de Meio Ambiente – 2007:
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Eng. Arquiteta Jurema Marteleto Rugani – Conselheira Efetiva
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CONTRIBUIÇÃO
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TTodos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes 
e futuras gerações. 

(Art. 225 Constituição da República Federativa do Brasil)
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