Guia Básico do

Licenciamento
Ambiental

Sustentável, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental
Henrique Luiz Roessler (Fepam) é o órgão técnico
do Sistema Estadual de Proteção Ambiental,
responsável pela fiscalização, licenciamento,
desenvolvimento de estudos e pesquisas
e execução de programas e projetos
que assegurem a proteção e preservação
do meio ambiente no Estado no Rio Grande do Sul.
O Licenciamento Ambiental é o procedimento
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,
que pode ser federal, estadual ou municipal,
licencia a localização, instalação, ampliação e operação
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental.

O que é Licenciamento Ambiental

Vinculada à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento

É a primeira licença ambiental a ser solicitada na fase preliminar
de planejamento do projeto que avaliará a viabilidade ambiental
do local proposto para a implantação ou ampliação do
empreendimento.

ETAPAS do Licenciamento Ambiental

Licença Prévia (LP)

É a licença ambiental que permite o início das obras
devendo ser solicitada após a emissão da LP,
juntamente com a apresentação dos projetos e programas
ambientais relativos à atividade ou empreendimento proposto.

Licença de Operação (LO)
É a licença ambiental que deve ser solicitada após o término das
obras de instalação do empreendimento, na qual estarão
estabelecidas condicionantes ambientais para a sua operação.

ETAPAS do Licenciamento Ambiental

Licença de Instalação (LI)

É a consequência ao meio ambiente
resultante da implantação de uma atividade ou empreendimento.
É a alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas
do meio ambiente, causada por qualquer alteração
resultante de atividades humanas,
que direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança
e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas,
a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente
e a qualidade dos recursos ambientais.
Exemplos de impactos ambientais:
lixo sem destino, esgoto lançado no solo ou no rio,
ruídos ou fumaça na atmosfera, alterações da paisagem natural,
movimentação de solo ou desmatamento sem controle,
além de realocações de populações.
O impacto ambiental pode ser percebido no meio biótico,
pelo comportamento da fauna (animais) e da flora (vegetação),
no meio físico, na água, ar ou solo,
ou na vida das pessoas (meio antrópico).
Sendo assim, antes de desenvolver uma atividade,
construir qualquer edificação ou estrutura, onde quer que seja,
é imprescindível que haja avaliação
dos impactos ambientais

Quando é necessário o Licenciamento Ambiental?
O licenciamento ambiental será necessário quando houver
intenção de instalar empreendimento ou desenvolver atividade
que cause algum impacto ambiental.
O local pretendido será avaliado para que ocorra a menor
degradação ao meio ambiente. Algumas atividades que devem
ter licenciamento ambiental são indústrias, condomínios,
rodovias, aeroportos, áreas de lazer, extração de minérios,
irrigação, cultivos, criações de animais, etc.

Impacto Ambiental e LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O que é Impacto Ambiental?

É a ação que o órgão ambiental realiza ao verificar
se determinado empreendimento ou atividade
está respeitando a legislação ambiental,
se possui licenciamento ambiental
e se está obedecendo ao que consta na licença ambiental.
Caso a fiscalização identifique um empreendimento
ou atividade potencialmente poluidora que não possua licença,
deverá ser feita a regularização ambiental.
A fiscalização atua também no atendimento a denúncias
que podem ser feitas por qualquer pessoa ao verificar alguma
situação que possa causar dano ou risco ao meio ambiente.

Importante
A Fepam possui Poder de Polícia e pode,
a qualquer momento, fiscalizar qualquer empresa
ou atividade, sem aviso prévio e tendo direito
a livre acesso aos locais verificados.
O poder de polícia da Fepam está previsto no inciso IV do
artigo 2º lei nº 9.077/1990: “IV – exercer a fiscalização e
licenciar atividades e empreendimentos que possam gerar
impacto ambiental, bem como notificar, autuar e aplicar as
penas cabíveis, no exercício do poder de polícia.”

O funcionário público deve ser respeitado.
Código Penal - Art. 331 - Desacatar funcionário público no
exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.

Como funciona a FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Fiscalização Ambiental

Áreas de Preservação Permanente
são locais que, pela sua importância ecológica,
devem receber tratamento e proteção especial.
São exemplos as margens de rios, lagos, lagoas e reservatórios,
topos de morros e encostas com declividade elevada,
cobertas ou não por vegetação nativa,
além de dunas, banhados e nascentes.
As APPs são consideradas as áreas mais sensíveis
e sofrem riscos de erosão do solo, enchentes e deslizamentos.
A retirada da vegetação nativa nessas áreas
só pode ocorrer se autorizada pela Fepam
e em casos de obras de utilidade pública, de interesse social
ou para atividades eventuais de baixo impacto ambiental.

Termos e conceitos usados no Licenciamento Ambiental

O que são APPs?

É a vegetação que está nas margens dos rios
ou contorna os lagos, nascentes e açudes.
A mata ciliar compõe a Área de Preservação Permanente
e tem a importante função de proteger a flora e fauna.
A mata ciliar atua na regularização dos fluxos de água e de sedimentos,
na manutenção da qualidade da água
e na proteção dos solos das margens.

Unidades de Conservação (UCs)
São espaços territoriais (parques municipais, estaduais, federais ou
reservas, entre outros) e seus recursos ambientais,
com características naturais relevantes,
com objetivos de conservação e limites definidos.
Quando houver necessidade de licenciamento de atividades
ou empreendimentos localizados em um raio de 10 km das Unidades
de Conservação, o órgão ambiental licenciador
deverá solicitar a autorização do gestor desta UC.

Termos e conceitos usados no Licenciamento Ambiental

Mata Ciliar

É a denominação dada aos trechos de rio, riachos, córregos,
reservatórios naturais ou artificiais, lagos, lagoas
ou aquíferos subterrâneos.
Os cursos d'água como rio, riachos e córregos
podem ser intermitentes quando escoam durante as estações de
chuvas e secam nas de estiagem,
ou perenes quando escoam água durante todo o tempo.
As nascentes são afloramentos naturais de água do lençol freático
que dão início a um curso d'água.
Montante é a parte do rio de onde a água vem
e jusante é para onde a água vai.

Outorga de Direito de Uso da Água
É a permissão concedida pelo órgão
ambiental, através de documento
quando um recurso hídrico for
utilizado para algum uso específico.
Quem fornece o documento é o
Departamento de Recursos Hídricos
(DRH) da Secretaria do Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Sema),
através do Sistema de Outorga de
Água (Siout) que emitirá a outorga
de forma ágil e segura.
O Sistema é autodeclaratório e
totalmente digital, possibilitando a
emissão imediata da outorga.

Termos e conceitos usados no Licenciamento Ambiental

Corpos Hídricos

Se você já recebeu a sua LI ou LO
lembre-se de verificar a data de validade do
documento e fique atento,
pois a licença fica prorrogada,
caso seja solicitada a sua renovação,
120 dias antes do seu vencimento.

Se você possui licenciamento junto à
Fepam, lembre-se de manter o órgão
ambiental informado do que ocorre
no empreendimento ou atividade de
relevante para o meio ambiente,
seja uma ampliação ou uma ação de
emergência, pois assim todos ficam
cientes dos fatos.

Dicas

Observe

Para a abertura de processo na Fepam ou protocolo de novos documentos a
serem anexados em processo existente, a Fepam dá as seguintes orientações:
1. Os documentos e relatórios deverão ser impressos, preferencialmente em
frente e verso;
2. Encaminhar somente 1 via da documentação para análise;
3. Não é necessário encadernar os documentos, pois serão imediatamente
inseridos no processo administrativo;
4. Não encaminhar plantas em tamanho maior do que o A2;
5. As plantas apresentadas deverão obedecer à correta forma de dobradura
(conforme NBR 13142 – Desenho Técnico – Dobramento de Cópia) e
colocadas em plásticos com furos, a fim de que possam ser facilmente
inseridas dentro do processo administrativo;

5. Apresentar, sempre que possível, imagens de satélite coloridas (Google
Earth) do empreendimento, com afastamento suficiente para visualização do
entorno da área e imagem mais aproximada, com a delimitação da área do
empreendimento e seus elementos constituintes e/ou os de projeto;
6. A documentação que não tiver relevância direta com questões voltadas ao
meio ambiente, ou que possua conteúdo extenso, com muitas folhas, deverá
ser enviada em meio digital por DVD ou CD;
7. Todos os documentos (laudos, testes, plantas, levantamentos, informações,
etc.) devem ser encaminhados com assinatura do técnico responsável
habilitado, constando o nome, qualificação, registro profissional, endereço e
telefone para contato, com emissão de ART devidamente registrada no
Conselho de Classe correspondente;
8. Se houver necessidade de apresentação de algum Plano de Monitoramento
ou Resultados de Ensaios, estes somente deverão ser apresentados à Fepam na
forma de Relatório Conclusivo dos itens avaliados ou monitorados, juntamente
com Análise Evolutiva dos Resultados, conforme periodicidade das
informações coletadas e informadas.

Documentos para abrir processo na Fepam

Documentação

Exemplo de um dos documentos importantes a serem apresentados
nos processos de licenciamento ambiental, contendo a identificação do
empreendimento e da região, através de imagem de satélite colorida.

Exemplo de identificação do empreendimento
(imagem mais próxima) com legenda e quadro de áreas.

As denúncias poderão ser feitas diretamente
no site da Fepam:

www.fepam.rs.gov.br
Se preferir, pode enviar e-mail:

denuncia@fepam.rs.gov.br
A denúncia pode ser anônima, caso opte por não identificar-se.
As prefeituras municipais podem verificar as denúncias
quando o empreendimento for considerado de impacto local.
Veja no site da Fepam:
Exemplos de situações em que a denúncia deve ser feita junto às Prefeituras
Municipais:
Oficina Mecânica; Lavagem de Veículos (fora de Posto) Antena de Telefonia Móvel e
Estação Rádio-Base; Depósito de GLP; Comércio em Geral; Padaria, Lancheria,
Restaurante, Mini-Mercado, Supermercado e Shopping Center; Lavanderia,
Ferragem, Gráfica, Serraria; Hotel, Pousada, Motel, Boate, Bar e Danceteria;
Pequenas Indústrias de Alimentos, Móveis, Esquadrias, etc. Secadores de Grãos;
Obras de Urbanização (muros, calçadas, passarelas, pavimentação de ruas, etc.);
Canalização Pluvial; Esgoto Doméstico; Pequenas Construções Irregulares; Corte de
Eucaliptus e Pinus (corte de árvores isoladas); Queimadas; Descarte irregular de
Resíduos Urbanos em vias urbanas ou terrenos baldios.
Exemplos de situações em que a denúncia deve ser feita junto à FEPAM:
Grandes Indústrias (emissões de fumaça, odores ou fuligem ou ainda produtos
químicos no solo ou nos rios); Obras de Infraestrutura como Rodovias, Viadutos,
Barragens e Obras de Saneamento (obras irregulares, descarte de resíduos de obras);
desmatamentos em grandes áreas; Intervenção em Rios ou Lagos; Grandes
Movimentações de Solo; Aterros Sanitários; Atividades com Alto Potencial Poluidor
Sem Licença Ambiental.

Como fazer uma DENÚNCIA na Fepam

Denúncias

www.fepam.rs.gov.br

www.sema.rs.gov.br

LEI FEDERAL Nº 12.651/2012 - NOVO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO
estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas de
Preservação Permanente e as Áreas de Reserva Legal,
entre outros assuntos.
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997 define conceitos, procedimentos
e critérios utilizados no licenciamento ambiental.
LEI ESTADUAL Nº 11.520/2000 institui o Código Estadual do Meio
Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.
LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011 fixa normas para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate àpoluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora.
RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 288/2014 define as competências dos
municípios para licenciamento ambiental no RS.

Legislação Ambiental

Referências Legais para o Licenciamento

Para emergências ligue: 193 (Corpo de Bombeiros)
e (0xx51) 9982.7840 (Fepam).
Porto Alegre
Av. Borges de Medeiros, 261
Centro Histórico - CEP: 90020-021
Fone: (51) 3288.9444 / 3288.9544 / 3288.9451
Balcões Ambientais Unificados
Alegrete
Praça Getúlio Vargas, n° 46
CEP: 97542-570
Fone: (55) 3422.6028
e-mail: balcaoalegrete@sema.rs.gov.br

Santa Rosa
Rua Buriti, nº 175
Bairro: Centro - CEP: 98900-000
Fone: (55) 3512.6573
e-mail: balcaosantarosa@sema.rs.gov.br

Caxias do Sul
Rua João Triches, nº 2571
Bairro Pio XI - CEP: 95020-460
Fone: (54) 3214.8401
e-mail: balcaocaxias@sema.rs.gov.br

Santa Cruz do Sul
Av. João Pessoa, 199
CEP: 96820-454
Fone: (51)3715-6636 / (51)3711.6655
e-mail: balcaosantacruz@sema.rs.gov.br

Pelotas
Rua Barão de Santa Tecla, 469 Sala 1
CEP: 96010-140
Fone: (53) 3279.4073
e-mail: balcaopelotas@sema.rs.gov.br

Tramandaí
Rua São João, 819
CEP: 95590-000
Fone: (51)3661.1685
e-mail: balcaotramandai@sema.rs.gov.br

Santa Maria
Rua Roque Callage, nº08, 3º andar
CEP: 97010-580
Fone: (55)3225.3131 / (55)3222.1648

Passo Fundo
Rua Fagundes do Reis nº 1155
Bairro Annes - CEP: 99020-080
Fone: (54)3313.5393/3312-1641
e-mail: balcaopassofundo@sema.rs.gov.br

Contatos

Para orientações e informações técnicas
poderão ser agendadas reuniões através do site Fepam
(www.fepam.rs.gov.br), na Sala de Atendimento Integrado.

