
Licenciamento Ambiental de 

Marmoraria 
Os documentos e Sistemas/Estruturas para obtenção da Licença podem sofrer 

modificação/adição de acordo com as necessidades observadas durante o procedimento de 

vistoria realizada ao local. 

1. Documentação e Sistemas/Estruturas para obtenção da Licença Prévia; 

 

1.1 Formulário padrão preenchido; 

1.2 Identidade e CPF de todos os Sócios; 

1.3 Comprovante de titularidade da propriedade: 

1.3.1 IPTU; ou 

1.3.2 ITR; ou 

1.3.3 RGI; ou 

1.3.4 Escritura do Imóvel; ou 

1.3.5 Promessa de Compra e Venda registrada em cartório; 

1.3.6 Contrato de locação, de comodato ou Carta de anuência do proprietário, para os 

casos em que a propriedade não esteja em nome do requerente; 

1.4 Conta de Água ou Outorga para uso de recurso hídrico; 

1.5 Conta de luz; 

1.6 Cópia da procuração pública, ou particular com firma reconhecida, para os casos em que 

o representante legal não for o titular da empresa. 

 

2. Documentação e Sistemas/Estruturas para obtenção da Licença de Instalação; 

2.1 CNPJ da empresa e contrato social; 

2.2 Declaração informando o número de funcionários; 

2.3 Projeto de sistema aspersor para mitigar o pó em suspenção durante o corte/polimento 

das pedras; 

2.4 Projeto de sistema de decantação, elaborado por profissional habilitado (Engenheiro 

Sanitarista, Engenheiro Civil, entre outros); 

2.5 Contrato com a empresa que realizará a coleta dos resíduos provenientes do 

processamento; 

2.6 Projeto de Gerenciamento de Resíduo; 

2.7 Projeto para Implantação de Isolamento Acústico do empreendimento, para os casos 

pertinentes; 

2.8 Projeto para Implantação de Sistema Fossa, Filtro e Sumidouro para os casos onde não 

exista tratamento pela concessionária (Ver NBR 7229). 

 

3. Documentação e Sistemas/Estruturas para obtenção da Licença de Operação; 

3.1 Certidão do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, para os casos 

pertinentes; 

3.2 Relatório fotográfico da Implantação de Isolamento Acústico do empreendimento, para os 

casos pertinentes; 



3.3 Relatório fotográfico da Implantação de pavimentação impermeável, para os casos 

pertinentes; 

3.4 Relatório fotográfico da implantação do Sistema Fossa, Filtro Sumidouro para os casos 

pertinentes; 

3.5 Certidão para uso da Faixa Marginal de Proteção – FMP, para os casos pertinentes. 

 

OBS: Caso a empresa já se encontre em funcionamento, deverá ser solicitado os Manifestos 

de Resíduos (Resíduos provenientes do processamento) e apresentado também os 

documentos solicitados para a Licença Prévia e de Instalação (Ver itens 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 


