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ATIVIDADES DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Nota: Utilize o atalho “Ctrl + f” para facilitar a localização do empreendimento  

 

- Academias de Ginástica e Fisioterapia;  

- Agência de turismo;  

- Alinhamento e balanceamento de veículos;  

- Aquisição de animais de produção;  

- Aquisição de máquinas agropecuárias (trator, derriçadeira, roçadeira, pulverizador, 

ordenhadeira, colheitadeira, ensiladeira / desintegrador);  

- Borracharia, exceto com recondicionamento de pneus e/ou manutenção de veículos;  

- Captação de água sem canal de adução ou interferência no canal do corpo hídrico (não 

autoriza ressaltos hidráulicos e barramentos de qualquer natureza);  

- Casa de diversões eletrônicas;  

- Casa lotérica;  

- Comércio de água mineral, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de 

manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível em volume superior 

ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de artefatos de madeira, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades 

de manutenção, lavagem de equipamentos;  

- Comércio de artigos de couro, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de 

manutenção, lavagem de equipamentos; 



 
 

 
 

 

 

Rua Nancy Ramos Rosa, nº 87, Bairro Portal de Anchieta, Anchieta – ES 
Telefone: (28) 3536-3750 / 1867  e-mail: licenciamento@anchieta.es.gov.br 

2/6 

 

- Comércio de artigos de papelaria e armarinho, com ou sem depósito, desde que exclusivo, 

sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível 

em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de artigos fotográficos e de filmagem, com ou sem depósito, desde que exclusivo, 

sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível 

em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de bebidas e alimentos, sem produção de qualquer natureza (bares, casas de chá e 

sucos, exceto restaurantes), excluindo centrais de logística;  

- Comércio de brinquedos e artigos recreativos, com ou sem depósito, desde que exclusivo, 

sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível 

em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal, sem manipulação, com ou 

sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos 

e armazenamento de combustível em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de discos e instrumentos musicais, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem 

atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível em 

volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de equipamentos e aparelhos elétricos e eletrônicos, com ou sem depósito, desde 

que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de 

combustível em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de equipamentos em geral, sem manutenção, com ou sem estocagem, desde que 

exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de 

combustível em volume superior ao fixado nesta Instrução;  
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- Comércio de Gás GLP, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de 

manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível em volume superior 

ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de madeiras e outros materiais de construção em geral, sem depósito, desde que 

exclusivo e com área total menor que 1;000 m², sem atividades de manutenção, lavagem de 

equipamentos e armazenamento de combustível em volume superior ao fixado nesta 

Instrução;  

- Comércio de máquinas e equipamentos odontológicos, médicos, hospitalares e laboratoriais, 

com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de 

equipamentos e armazenamento de combustível em volume superior ao fixado nesta 

Instrução;  

- Comércio de máquinas, ferramentas, peças e acessórios, com ou sem depósito, desde que 

exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de 

combustível em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de materiais e equipamentos de escritório, comunicação e informática, com ou sem 

depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 

armazenamento de combustível em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de medicamentos e produtos farmacêuticos (drogarias, exceto farmácias de 

manipulação), com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, 

lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível em volume superior ao fixado 

nesta Instrução;  

- Comércio de óculos, armações, lentes de contato e outros artigos óticos, com ou sem 

depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 

armazenamento de combustível em volume superior ao fixado nesta Instrução;  



 
 

 
 

 

 

Rua Nancy Ramos Rosa, nº 87, Bairro Portal de Anchieta, Anchieta – ES 
Telefone: (28) 3536-3750 / 1867  e-mail: licenciamento@anchieta.es.gov.br 

4/6 

 

- Comércio de peças e acessórios para veículos, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem 

atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível em 

volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de plantas e/ou produtos de jardinagem (floricultura), com ou sem depósito, desde 

que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de 

combustível em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de produtos siderúrgicos (ferragens), com ou sem depósito, desde que exclusivo e 

com área total menor que 1;000 m², sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos 

e armazenamento de combustível em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de sorvetes, picolés e similares (exceto fabricação), com ou sem depósito, desde 

que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de 

combustível em volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de souvenires, bijuterias e joias, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem 

atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível em 

volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Comércio de vestuário, calçados e acessórios, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem 

atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível em 

volume superior ao fixado nesta Instrução;  

- Confecções de roupas e artefatos de tecidos de cama, mesa, copa e banho, cortinas, sem 

tingimento; Até 0,05ha de Área construída + área de estocagem, quando houver  

- Conservação de emergência;*  

- Conservação rotineira;*  

- Construção de residências (moradias unifamiliares, incluindo unidades habitacionais 

populares), em loteamentos consolidados ou licenciados ambientalmente com sistema coletivo 



 
 

 
 

 

 

Rua Nancy Ramos Rosa, nº 87, Bairro Portal de Anchieta, Anchieta – ES 
Telefone: (28) 3536-3750 / 1867  e-mail: licenciamento.anchieta@gmail.com 

5/6 

 

de tratamento de esgoto sanitário, obedecendo aos critérios de construção de residências, 

desde que o loteamento já tenha toda a infraestrutura instalada;  

- Consultórios de profissionais liberais (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentre outros), 

sem realização de procedimentos cirúrgicos;  

- Desentupimento de rede de esgoto residencial ou comercial, sem coleta;  

- Eletrificação rural, vinculada ao Programa Luz no Campo;  

- Escola de ensino (construção e instalação);  

- Escritórios de Logística (para negociação de movimentação e distribuição de mercadorias não 

perigosas), excluindo a estocagem;  

- Escritórios de profissionais liberais (contadores, advogados, representantes comerciais, 

corretores, despachantes, dentre outros);  

- Estúdios e Laboratórios fotográficos;  

- Implantação de obras de arte correntes, exceto para travessia de corpo hídrico, em área rural 

ou urbana;  

- Implantação e recuperação de acessos, quando não houver nova intervenção em Áreas de 

Preservação Permanente nem supressão de vegetação nativa primária ou secundária em 

estágio médio e avançado de regeneração, ainda que haja autorização do órgão competente;  

- Instalação e manutenção de climatização veicular;  

- Instalação e manutenção de equipamentos de GNV;  

- Instalação e manutenção de escapamentos de veículos;  

- Instalação e manutenção de redes de computadores;  

- Instalação e manutenção de redes elétricas;  

- Instalação e manutenção de sonorização e manutenção elétrica veicular;  

- Lavagem a seco de veículos;  
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- Padarias e Confeitarias;  

- Pavimentação de estradas e rodovias, quando em vias urbanas consolidadas;  

- Praças;  

- Prestação de serviços na área de construção civil (Escritório - Construtoras);  

- Quadras e ginásios poliesportivos e campos de futebol, exceto complexos esportivos e 

estádios;  

- Recuperação e substituição de obras de arte em Estradas e Rodovias;  

- Redes coletoras de esgoto;  

- Redes, elevatórias, boosters e adutoras de água;  

- Redes Primárias a serem instaladas em Zona Industrial Consolidada;  

- Redes Primárias a serem instaladas em zonas não industriais; Extensão < 1;500 metros  

- Redes Secundárias de alta e de baixa pressão a serem instaladas em área urbana ou industrial;  

- Reparação, Manutenção e/ou Montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos comerciais, 

eletroeletrônicos e mecânicos diversos sem sua remoção do local de operação;  

- Reservatórios de água tratada;  

- Salão de Beleza;  

- Seleção, beneficiamento e embalagem de produtos para chás;  

- Serviço de jardinagem e paisagismo, exceto imunização e controle de pragas;  

- Serviço de limpeza e conservação de caixas d’água, prédios e condomínios, exceto imunização 

e controle de pragas; e  

- Varrição mecânica.  

 

 


