
Acessando o Sistema de Licenciamento Ambiental

No site do IEMA, selecione Licenciamento 
Ambiental.



Para Licenciamento Ambiental por procedimento 
simplificado (Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC e Licença Ambiental Única - 
LAU, exclusivamente para a atividade de transporte 
rodoviário) e Dispensa de Licenciamento Ambiental 
utilize o Sistema de Licenciamento Ambiental

Para acessar o Sistema de Licenciamento 
Ambiental é preciso ter uma conta no Acesso 
Cidadão.



Caso ainda não possua, o cadastro é fácil e rápido. 
Clique no ícone para fazer o cadastro no Acesso 
Cidadão.

Após o registro no Acesso Cidadão, com o mesmo 
login e senha, poderá ser feito o cadastro no 
Sistema de Licenciamento Ambiental clicando no 
ícone do Sistema.



É necessário que todas as pessoas físicas que 
estarão associadas ao processo de licenciamento 
(empreendedor, responsável legal, responsável 
técnico e outros) estejam devidamente 
cadastradas no sistema.

1

https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar
https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar
https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar


Acessando o Sistema de Licenciamento Ambiental

Após o cadastro de todas as pessoas físicas que 
estarão associadas ao processo de licenciamento, 
o responsável pelo requerimento da licença ou 
dispensa poderá acessar o sistema para iniciar o 
processo

Uma vez no sistema, escolha o módulo de 
licenciamento - LAP


O primeiro passo no módulo de licenciamento é 
cadastrar o empreendimento. Clique em +Novo 
empreendimento para iniciar o cadastro

Imagem dos modulos 
do sistema

A seguir, insira o CPF ou CNPJ do emprendedor 
proprietário do empreendimento (aquele cujo nome 
constará na licença ou dispensa)
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Cadastrando o  Empreendimento

Caso o CPF ou CNPJ não existam no sistema, será 
necessário cadastrar o empreendimeto. Uma 
mensagem será apresentada, clique nela para 
cadastrar o CPF ou CNPJ.

Cadastre o empreendimento inserindo as 
informações necessárias solicitadas pelo sistema.

Clique no menu ações na linha do seu 
empreendimento e escolha +Novo processo.

Insira o endereço da atividade.
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Cadastrando o  Requerimento (cont.)

Selecione o tipo de licenciamento, Dispensa ou 
Simplificado, e de Licença, Renovação  de Licença 
Física ou Nova Licença, a tipologia e atividades a 
serem licenciadas. Informe também os parâmetros 
e descrição da atividade, assim como o tipo de 
licença requerida.

Em seguida, cadastre a localização geográfica das 
atividades na área do empreendimento.

O próximo passo é responder às perguntas sobre 
as condições gerais do empreendimento

Na página de Documentação, devem ser 
anexados os documentos técnicos e 
administrativos do empreendimento 
necessários para a análise do requerimento.
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Cadastrando o  Requerimento (cont.)

Na tela “Enquadramento do requerimento”, 
verifique as informações de enquadramento e de 
pagamento.

Em seguida, revise as informações e clique em 
confirmar. 

O requerimento foi finalizado com sucesso.

Clique no menu ações na linha dos seus protocolos 
e escolha “Visualizar Protocolo” ou “Emitir Taxa de 
Licenciamento”
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Finalizando o  Requerimento

Confirme as Informações de pagamento e clique 
em “Emitir DUA”.

Será feito o download do arquivo do DUA para 
pagamento do boleto.

Em Protocolos a situação do requerimento pode ser 
verificada e,no menu Ações, o protocolo pode ser 
visualizado e o DUA da taxa pode ser baixado 
novamente, caso necessário
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