
UNIDADE CURRICULAR: LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

 
PERÍODO LETIVO: 4º 
 

CARGA HORÁRIA: 50h 
TEORIA: 40h 

PRÁTICA: 10h 

OBJETIVOS GERAIS/ ESPECÍFICOS 
 
Objetivo geral 

 Propiciar uma visão prática do licenciamento ambiental e apresentar as técnicas de 
elaboração e avaliação de estudos ambientais (RCA/PCA/PRAD e EIA/RIMA) 
necessários para o encaminhamento ao órgão ambiental competente 
(SEMAM/SUDEMA/IBAMA) de pedido de licença que permitirá a localização, 
instalação, ampliação ou operação de empreendimentos e atividades que fazem uso 
de recursos ambientais com potencial poluidor ou que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental.  

EMENTA 
 
História e evolução da legislação ambiental. Legislação ambiental vigente; Licenciamento 
ambiental como instrumento da Política Ambiental; Aspectos políticos e administrativos 
envolvidos no processo de licenciamento ambiental; Estrutura organizacional, institucional de 
meio ambiente federal e estadual e municipal; Competência para licenciar; Autorização e 
licença; Tipos de licenças; Etapas do licenciamento ambiental; Atividades a serem licenciadas; 
Fatores ambientais e socio-econômicos na avaliação dos impactos ambientais; Métodos e 
técnicas de avaliação de impactos ambientais; Estimativas de conseqüências ambientais; 
Medidas mitigadoras; Critérios para elaboração de RCA/PCA e EIA/RIMA; Outorga do uso de 
recursos hídricos; Exemplos práticos de licenciamento ambiental: loteamentos urbanos, 
saneamento ambiental (água, esgoto, drenagem e resíduo sólidos); atividades geradoras de 
resíduos de saúde. 

PRÉ-REQUISITOS 
Não há. 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas, ilustradas com exemplos práticos e reais de licenciamento ambiental; 
exercícios dirigidos; visitas técnicas à SUDEMA, à AESA e a locais de futuros 
empreendimentos para avaliação dos impactos ambientais; e seminários elaborados pelos 
alunos, em grupos, de forma a proporcionar condições para que os alunos participem da 
construção do conhecimento a respeito da temática.  
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