
Licenças concedidas 
A CETESB para dar cumprimento a Resolução CONAMA 06, de 24 de janeiro de 1986 
e Resolução SMA 09, de 03 de fevereiro de 2017, faz publicar as concessões de 
licenças, posição 02/08/2017 no Âmbito da Diretoria de Avaliação de Impacto 
Ambiental. 

  

Processo nº 13538/1997 

A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, torna público que concedeu 
para SERRA AZUL WATER PARK S.A., a Renovação de Licença Ambiental de 
Operação n° 2384, de 20/07/2017, para Parque Aquático Composto por Piscinas e 
Escorregadores (8.168m²), Edificações (6.382m²) e Estacionamentos (45000m²), com 
área total de 116.388 m² e área construída de 15000 m², com capacidade de número 
de 6.000 visitantes/dia , localizada no município de Itupeva/SP com validade de 10 (dez) 
anos, a contar da data de sua emissão. 

 

Processo nº 310/2014 

A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, torna público que 
concedeu para PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, a Licença Ambiental de 
Instalação n° 2494 de 20/07/2017, para Implantação de Corredor de Ônibus – Etapa 2 
nas seguintes vias do município – Trecho 2A – Avenida Nossa Senhora de Fátima 
desde intersecção da Rua Itanhaém até a Rua Julia Ferreira de Carvalho; Trecho 5B – 
Rua Zelnor de Paiva Magalhães, execução de novas alças leste e a Rotatória de 
conexão com a futura Ponte sobre o Rio São, localizada no município Santos/SP, com 
validade de 06 (seis) anos, a contar da data de sua emissão. 

 

Processo nº 359/2015 

A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, torna público que 
concedeu para DAESP – DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, a Licença Ambiental de Operação de Regularização n° 2395 de 21/07/2017, 
para Aeroporto com área de 42,95 há, composto por Pista de Pouso e Decolagem 
(560x30m), Pista de Taxiamento (70m), Terminal de Passageiro (70 m²), Pátio de 
Aeronaves (6120 m²), Estacionamento (15 vagas) E 03 Hangares, localizada no 
município de Ubatuba/SP, com validade de 10 (dez) anos, a contar da data de sua 
emissão. 

 

Processo nº 143/2014 

A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, torna público que 
concedeu para DRACENA I PARQUE SOLAR S.A., a Licença Ambiental de Instalação 
n° 2416 de 20/07/2017, para Implantação de Usina Solar Fotovoltaica Dracena I, em 
área total aproximada de 43,2966 ha, com potência instalada de 30 MW e área de 



painéis e abrigos para inversores/transformadores, localizada no município de 
Dracena/SP, com validade de 06 (seis) anos, a contar da data de sua emissão. 

 

 

Processo nº 144/2014 

A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, torna público que 
concedeu para DRACENA II PARQUE SOLAR S.A., a Licença Ambiental de Instalação 
n° 2417 de 20/07/2017, para Implantação de Usina Solar Fotovoltaica Dracena II, em 
área total aproximada de 40,6847 ha, com potência instalada de 30 MW e área de 
painéis e abrigos para inversores/transformadores, localizada no município de 
Dracena/SP, com validade de 06 (seis) anos, a contar da data de sua emissão. 

 

Processo nº 145/2014 

A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, torna público que 
concedeu para DRACENA III PARQUE SOLAR S.A, a Licença Ambiental de Instalação 
n° 2418 de 20/07/2017, para Implantação de Usina Solar Fotovoltaica Dracena III, em 
área total aproximada de 41,41976 ha, com potência instalada de 30 MW e área de 
painéis e abrigos para inversores/transformadores, localizada no município de 
Dracena/SP, com validade de 06 (seis) anos, a contar da data de sua emissão. 

 

Processo nº 146/2014 

A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, torna público que 
concedeu para DRACENA IV PARQUE SOLAR S.A., a Licença Ambiental de Instalação 
n° 2419 de 20/07/2017, para Implantação de Usina Solar Fotovoltaica Dracena IV, em 
área total aproximada de 41,0525 ha, com potência instalada de 30 MW e área de 
painéis e abrigos para inversores/transformadores, respectivas instalações associadas, 
a serem compartilhadas por outras Usinas Solares: edificações administrativas e 
operacionais, com área de 0,203 ha; e Subestação – SE compacta, com área de 
0,317ha, localizada no município de Dracena/SP, com validade de 06 (seis) anos, a 
contar da data de sua emissão. 

 

 

 

 

 

 


