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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES COM POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL
A partir de 2020, será realizado um levantamento público que, a princípio será confeccionado com
base no banco de dados do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental gerido pelo Departamento
Autônomo de Água e Esgoto (DAAE-Araraquara), onde será divulgada a situação o licenciamento
ambiental de determinados ramos de empresas, que serão classificadas em Empresas om Licença Vigente,
Empresa com Licença Vencida e Empresa Sem Licença.
O programa será conduzido observando o cronograma da tabela 01. Após a execução do
cronograma será possível realizar atualizações anuais e tornar público os resultados em Relatório Técnico
Anual.

ATIVIDADE

CNAE

ANO DE REFERÊNCIA

Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos

4520-0/01

2020

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos

4520-0/05

2021

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos

4520-0/02

2021

Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos e não metálicos

4687-7/03
4687-7/02

2022

Coleta de resíduos não perigosos

3811-4/00

2022

Conforme
respectiva
Atividades industriais licenciados pelo município
Normativa
CONSEMA
Tabela01: Empreendimento de baixo potencial poluidor Licenciados pelo DAAE-Araraquara

2023

No ano 2020, foram levantados os empreendimentos referentes ao Serviços de Manutenção e
Reparação Mecânica de Veículos (CNAE 4250-0/01), que são bastante numerosos e populares
distribuído por todo território urbano municipal. O levantamento considerou apenas o histórico de
solicitações de licença ambiental do período que se estende de 2013 a 2019 e não averiguou outras
empresas irregulares que ainda atuam no município. Assim, entende-se que o universo de empresas sem o
devido licenciamento ambiental pode ser ainda maior, e depende de uma ampliação das ações de
fiscalização para ser averiguado completamente.
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EXECUÇÃO:
O levantamento considerou apenas as atividades que constava em seu CNPJ Serviço de
Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos (CNAE 4250-0/01) e cuja situação encontrava-se ativa
em junho de 2020. Sendo assim, de um universo de 218 empreendimentos cadastrados no sistema foram
considerados 174 para a análise da situação do licenciamento ambiental municipal.
Os

empreendimentos

que

realizam

essa

atividade

são

oficinas

mecânicas

(automóveis/motocicleta/caminhões/tratores), empresas de transportes com manutenção de veículos
próprios e concessionárias que realizam manutenção de veículos. Para a operação regular dessa atividade,
o empreendedor deve atender uma série de exigências ambientais que engloba a gestão adequada dos
resíduos e efluentes gerados, adequação do local com medidas estruturais de controle da poluição.
Para receber a Licença de Operação para Serviço de Manutenção e Reparação Mecânica de
Veículos, o empreendedor devem atender as seguintes exigências:


A área destinada à manutenção dos veículos deverá ser devidamente coberta, impermeabilizada e
atendida pelo sistema Separador de Água Óleo – SAO.



Os resíduos Classe I – Perigosos, como materiais contaminados com óleo, graxas e solventes, óleo
lubrificante usado, baterias usadas, deverão ser acondicionados temporariamente em local coberto
impermeabilizado e atendido pelo sistema SAO.



Os resíduos Classe I – Perigosos, deverão ser encaminhados para destino final adequado por
empresa especializada e devidamente certificada pelo CADRI-CETESB.



Todo efluente gerado nas dependências do empreendimento deverá ser encaminhado para o
sistema SAO. Para o bom funcionamento do sistema SAO, o mesmo deve receber limpeza regular
para impedir seu saturamento e garantir sua eficiência.

As figuras 01 e 02 destaca as medidas de controle da poluição de oficinas que atenderam as
exigências ambientais
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Figura 01: Oficina de pequeno porte contendo cobertura e pavimento impermeabilizado, com sistema SAO em
funcionamento e tambores para recolher os resíduos contaminados

Figura 02: Oficina mecânica de grande porte, em concessionária de veículos, contendo cobertura e pavimento
impermeabilizado, com sistema SAO em funcionamento
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RESULTADO:
Das 174 oficinas mecânicas ativas no município, 96 ou ceca de 55 %, encontram-se com a licença

vigente. Os empreendimentos que estão com a licença vencida somam 49 estabelecimentos, ou seja, cerca
de 28 % do total de oficinas ativas. Já as empresas sem licença, foram levantadas 29 empreendimentos,
cerca de 17 %, conforme mostra a Figura 03.

Figura 03: Distribuição percentual da situação das oficinas de manutenção e reparação mecânica perante o
Licenciamento Ambiental

A partir desses resultados, será possível direcionar os esforços da Gerência de Fiscalização e
Licenciamento Ambiental para notificar e autuar as empresas que atuam no município sem o devido
licenciamento ambiental, conforme a Lei Municipal nº 821/2011.

Rafael Alves de Mello

Clemerson Luiz Araujo

Agente de Fiscalização Ambiental

Unidade de Licenciamento e Registro Ambiental

Eng.º Artur de Lima Osório
Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental
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