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O presente trabalho tem por finalidade refletir sobre a importância do cadastro 
das atividades potencialmente poluidoras para o desenvolvimento do sistema de 
licenciamento ambiental no município. O licenciamento ambiental é o processo 
administrativo que visa à adequação de empreendimentos econômicos utilizadores de 
recursos naturais e que possam causar algum tipo de degradação ambiental. Com o 
advento da legislação ambiental brasileira no que diz respeito à atuação dos municípios 
diante da gestão ambiental local, as administrações municipais terão que investir na 
estruturação e capacitação da sua gestão ambiental e assim desenvolver estratégias que 
efetivem a sua atuação diante da proteção ao meio ambiente. Foram feitas pesquisas 
bibliográficas e documentais para realização deste trabalho. O Cadastro de Atividade 
Potencialmente Poluidora é solicitado durante o processo de licenciamento ambiental, 
com a finalidade de obter informações quanto ao tipo, características de localização e 
resíduos gerados pela atividade desenvolvida. Como os municípios historicamente 
estiveram distantes da execução do licenciamento ambiental, o levantamento de um 
cadastro das atividades econômicas que são desenvolvidas em sua localidade 
possibilitará a definição de estratégias de gestão e fiscalização ambiental local. Para que 
isso aconteça o município pode iniciar buscando dados no setor de tributos da 
administração e assim identificar as atividades econômicas que são desenvolvidas no 
seu município. Esse procedimento funcionaria como base para o desenvolvimento do 
sistema de licenciamento ambiental municipal, visando a estruturar e efetivar a 
execução desse processo para que o mesmo cumpra seu objetivo de prevenção e 
proteção ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Cadastro; Licenciamento Ambiental; Gestão Ambiental. 


