
 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

ATA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – 2 

CONSEMA 3 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um realizou-se a ducentésima 4 

quadragésima terceira reunião ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA, através de 5 

videoconferência e transmitida via YouTube, com o início às quatorze horas, com a presença dos seguintes 6 

Conselheiros: Sr. Luiz Henrique Viana, representante da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 7 

(Sema); Sr. Luiz Eduardo Scott Hood Gautério, representante da Secretaria de Logística e Transportes 8 

(Selt); Sr. Valdomiro Haas, representante da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 9 

(Seapdr); Sr. Alexandre Zanatta Batista, representante da Secretaria de Educação (Seduc); Sra. Norma 10 

Magalhães Duarte Mergel, representante da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict); Sr. Luiz 11 

Henrique Feijó Machado, representante da Secretaria de Obras e Habitação (SOP); Sr. Vera Inêz 12 

Salgueiro Lermen, representante da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG); Sr. Luis 13 

Sergio Flores Feijó, representante da Secretaria da Saúde (SES); Sra. Marjorie Kauffmann, representante 14 

da Fepam; Sr. Guilherme Velten Junior, representante da Fetag; Sr. Tiago José Pereira Neto, 15 

representante da Fiergs; Sr. Eduardo Osório Stumpf, representante da Sergs; Sra. Marion Luiza 16 

Heinrich, representante da Famurs; Sr. Julio Salecker, representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas 17 

(CBH); Sr. Fabiani Ponciano Vitt Tomaz, representante do Corpo Técnico da Fepam/Sema; Sra. Katiane 18 

Roxo, representante da Fecomércio; Sr. Marcelo Camardelli Rosa, representante da Farsul; Sr. Leandro 19 

Leal de Leal, representante do Crea-RS; Sr. Antônio Libório Philomena, representante da Agrupa; Sra. 20 

Gerhard Ernst Overbeck, representante da Igré; Sr. Rafael José Altenhofen, representante da Upan; Sra. 21 

Lisiane Becker, representante do Instituto MIRA-SERRA; Sra. Luana Silva da Rosa, representante, 22 

representante do Movimento Roessler; Sr. Diego Bonatto, representante do Centro de Biotecnologia do 23 

Estado (CBiot); Sr. Clodis de Oliveira Andrades, representante das Universidades Públicas; e Sr. Adilson 24 

Bem da Costa, representante das Universidades Públicas. Participaram também: Sr. Renato 25 

Chagas/Fepam; Sr. Leonardo Marmitt/SEDEC; Sra. Iara Rejane da Rosa Ximenes/MIRA-SERRA; Sr. Israel 26 

Fick/Upan e Cláudia Lemos/Sindiágua. Após a verificação do quórum, o Senhor Presidente Luiz Henrique 27 

Viana/Sema-Presidente faz a leitura dos presentes e deu início aos trabalhos às quatorze horas e sete 28 

minutos. Passou-se ao item 1 de pauta: Aprovação da Ata da 242ª Reunião Ordinária: Luiz Henrique 29 

Viana/Sema-Presidente: informa que a Igré solicitou a correção do nome de sua Conselheira na ata de 30 

Reunião. Coloca em apreciação a Ata da 242ª Reunião Ordinária. APROVADO POR MAIORIA. 1 31 

CONTRÁRIO. 2 ABSTENÇÕES. Passou-se ao item 2 de pauta: Julgamento de Recursos 32 

Administrativos: Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: faz a leitura da minuta de resolução, enviada pela 33 

CTP de Assuntos Jurídicos. Lisiane Becker/MIRA-SERRA: questiona o item “a)” a respeito de apenas um 34 

processo ter sido aprovado por unanimidade. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: informa que está 35 

ocorrendo falhas na fala da Conselheira devido a internet. Lisiane Becker/MIRA-SERRA: pede desculpa, 36 

informando que está com problema de conexão. Coloca que não aprovou a ata, mas não conseguiu votar 37 

devido a conexão. Gostaria de pedir para não votar, deixar para a próxima, mas se não for possível votar, 38 

solicita que seja registrado que está justificando que não esteve presente na votação e está faltando 39 

elementos que gostaria de colocar para a próxima reunião. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: informa 40 

que passou a oportunidade, mas ficará consignado que não estava presente por problemas de conexão 41 

para debater sobre a matéria diretamente ligada ao Instituto MIRA-SERRA, a saber, a ata da audiência no 42 

MP e nem mesmo votar. Informa que a ata foi enviada a todos antecipadamente ao qual não houve 43 

nenhuma manifestação. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: retorna ao item de Julgamento de Recursos 44 

Administrativos e coloca em votação. 01 ABSTENÇÕES. APROVADO POR MAIORIA. Vera Inêz Salgueiro 45 

Lermen/SPGG: informa que não apareceu a votação para ela e seu voto é favorável. Passou-se ao item 3 46 

de pauta: Resolução de Diretrizes e procedimentos para a atualização da lista oficial de espécies 47 



exóticas invasoras no Estado do RS – Retorno CTP de Biodiversidade: Luiz Henrique Viana/Sema-48 

Presidente: coloca que foi enviado Ofício da CTP de Biodiversidade em que informa que focou sua análise 49 

nas contribuições enviadas através de consulta pública. Valdomiro Haas/Seapdr: comenta que pela 50 

Secretaria de Agricultura, esse procedimento de atualização é muito importante devido a ter uma série de 51 

espécies que o Setor Produtivo solicita referente a dificuldade de atender enquadramentos e atividades que 52 

são impactadas pela rigidez da Portaria Sema 79. Parabeniza a iniciativa e espera que o processo seja 53 

bastante célere, pois o Setor Produtivo depende de uma nova visão da Portaria 79. Guilherme Velten 54 

Junior/Fetag: coloca que, referente a Uva do Japão já foi conversado com o Secretário e está sendo 55 

enfrentado um problema com a retirada da espécie invasora, está sendo analisada a tratativa uma vez que 56 

não está sendo possível fazer a retirada dela. Está sendo dialogado com as Entidades e produtores. 57 

Entende que é invasora, é favorável a tratativa junto a normativa, foi uma atitude imposta há 30 anos e 58 

precisa ser visto como será feito para que o agricultor não tenha esse ônus. Será solicitada a possibilidade 59 

de realizar essa supressão e alguma política pública, para se ter o resguardo de poder retirar e o agricultor 60 

não ter o ônus. Marion Luiza Heinrich/Famurs: esclarece que a minuta já foi aprovada pela plenária, após 61 

encaminhada a CTP de Biodiversidade em razão do recebido a respeito da consulta pública e o que foi 62 

recebido era em razão de inclusão ou exclusão de espécies. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: coloca 63 

em apreciação a Resolução de Diretrizes e procedimentos para a atualização da lista oficial de espécies 64 

exóticas invasoras no Estado do RS – Retorno CTP de Biodiversidade. 3 ABSTENÇÕES. APROVADO POR 65 

MAIORIA. Passou-se ao item 4 de pauta: Parecer Conjunto MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN – Retorno 66 

CTP de Assuntos Jurídicos: Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: informa que a CTP de Assuntos 67 

Jurídicos deliberou que restou referendada por maioria a proposta de criação do Codram 10715,00 e seu 68 

respectivo glossário na resolução Consema 372/2018, não sendo esta considerada ilegal. Foi informado 69 

também que houve aprovação na CTP de Gestão Compartilhada Estado-municípios, a criação deste código 70 

de ramo. Coloca que o intuito é de informar a resposta enviada pela Câmara Técnica, não havendo o que 71 

votar. Coloca a palavra a disposição para caso quem queira se manifestar contra a resposta. Iara Rejane da 72 

Rosa Ximenes/MIRA-SERRA: solicita que seja registrado em ata a manutenção do entendimento de que há 73 

uma ilegalidade nesta proposta, por conta de haver uma tentativa de regulamentação de 2 Leis Federais por 74 

glossário de resolução de colegiado estadual. Marion Luiza Heinrich/Famurs: registra que a demanda 75 

encaminhada a CTP de Assuntos Jurídicos foi colocada em pauta por 3 reuniões da Câmara Técnica e não 76 

foi aventada nenhuma ilegalidade em relação a ela. Ela coloca o enquadramento dentro da 372/2018 e a 77 

proposta não contraria a Lei 11.428, tampouco o Decreto 6.660, que é a Lei que protege o Bioma Mata 78 

Atlântica. Só está possibilitando que seja feita uma análise para uma possível autorização de uma 79 

supressão de vegetação autorizada pela Lei, em seus Artigos 30 e 31. Passou-se ao item 5 de pauta: 80 

Alterações da Resolução 372/2018: Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: coloca a palavra a disposição 81 

para discutir a minuta de resolução de alteração da 372/2018. Não havendo discussão, coloca em 82 

apreciação. 1 CONTRÁRIO. 2 ABSTENÇÕES. APROVADO POR MAIORIA. Passou-se ao item 6 de 83 

pauta: OF. MIRA-SERRA Nº 42/2021: Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: explica que no referido Ofício, 84 

é solicitado esclarecimentos em relação a determinados Codrams. Coloca a palavra a disposição. Lisiane 85 

Becker/MIRA-SERRA: coloca que existem inconsistências que não estão sendo conseguidas de resolver na 86 

prática (inaudível devido ao sinal). Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: sugere que a Lisiane se 87 

comunique por telefone com a suplente e que seja repassado. Lisiane Becker/MIRA-SERRA (por telefone): 88 

solicita que seja encaminhado para as instâncias diversas dentro do Consema para ser possível trabalhar 89 

em cima de uma maneira algumas questões que estão sendo identificadas em alguns municípios. Marion 90 

Luiza Heinrich/Famurs: sugere encaminhamento a CTP de Gestão Compartilhada Estado-municípios para 91 

que sejam analisados os itens. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: coloca em apreciação o 92 

encaminhamento do OF. MIRA-SERRA Nº 42/2021 para a CTP de Gestão Compartilhada Estado-93 

municípios. 1 ABSTENÇÃO. APROVADO POR MAIORIA. Passou-se ao item 7 de pauta: Minuta Licença 94 

Ambiental por Compromisso (LAC): Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: coloca que a matéria foi 95 

aprovada pela CTP de Gestão Compartilhada Estado-municípios, abre a palavra para discussão. Luana 96 

Silva da Rosa/Movimento Roessler: realiza pedido de vista. Lisiane Becker/MIRA-SERRA: pede vista do 97 

tema. Valdomiro Haas/Seapdr: também faz pedido de vista. Antônio Libório Philomena/Agrupa: faz pedido 98 

de vista. Marcelo Camardelli Rosa/Farsul: questiona se o pedido de vista é coletivo. Luiz Henrique 99 

Viana/Sema-Presidente: coloca que a vista é coletiva. Uma vez para todos. Valdomiro Haas/Seapdr: 100 

questiona o prazo do pedido de vista. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: informa que o prazo é de 20 101 

dias, através de Ofício. Marcelo Camardelli Rosa/Farsul: solicita autorização, como presidente da Câmara 102 



Técnica de Gestão Compartilhada Estado-municípios, fazer uma breve apresentação da construção da 103 

minuta. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: concorda, tendo em vista que poderá colaborar com aqueles 104 

que solicitaram vista e aos demais, para conhecimento maior. Marcelo Camardelli Rosa/Farsul: realiza a 105 

apresentação de como foi construída a minuta (segue em anexo a apresentação). Luiz Henrique 106 

Viana/Sema-Presidente: faz a leitura de quem solicitou vista. Solicitaram vista Movimento Roessler; MIRA-107 

SERRA; Seapdr; Agrupa; e Upan. Explica que em razão do múltiplo pedido, acaba a vista sendo coletiva. 108 

Marjorie Kauffmann/Fepam: comenta que antes de a LAC estar contemplada no Código de Meio Ambiente 109 

do RS, foi feito um estudo com os demais Estados do Brasil quanto a esta modalidade, em que desde 2012 110 

foi implementado no Estado da Bahia e visitou-se cada uma das legislações. Coloca que o Rio Grande do 111 

Sul, por sua vez, optou pelo formato de licenciamento com a previsão no Código, mas traz para o Consema 112 

a palavra final a determinação daquelas atividades que são passíveis de licenciamento ambiental por 113 

compromisso. Manifestaram-se com contribuições, manifestações e questionamentos: Valdomiro 114 

Haas/Seapdr; Marcelo Camardelli Rosa/Farsul. Passou-se ao item 8 de pauta: Assuntos Gerais: Eduardo 115 

Osório Stumpf/Sergs: coloca que está com dificuldade de acompanhar a reunião, pois está sem áudio nem 116 

vídeo no computador. Nesse sentido, a Sergs no item 2 pretendia pedir vista no processo da AGAFOR, mas 117 

não conseguiu acompanhar nem ouvir nada e quando acessou pelo celular, já tinha passado a votação. 118 

Recorre em Assuntos Gerais, no sentido de garantir a participação plena da Sociedade de Engenharia, que 119 

seja revisto, onde a plenária é soberana e se dê esse direito a Sergs ao pedido de vista. Luiz Henrique 120 

Viana/Sema-Presidente: explica que o momento do pedido passou. Aconselha que seja feito um recurso ou 121 

um pedido por escrito para que seja analisado pela CTP de Assuntos Jurídicos, pois não existe essa 122 

possibilidade, tendo em vista que a participação na reunião, e a MIRA-SERRA teve problemas e entrou a 123 

suplente, é de obrigação do Conselheiro. Caso ninguém conseguisse se comunicar, não seria possível a 124 

reunião, mas a reunião tramitou normalmente. Eduardo Osório Stumpf/Sergs: pede que seja feito o 125 

levantamento de quantos Conselheiros não conseguiram participar da reunião. Em sua opinião, se um 126 

Conselheiro não conseguiu participar, a reunião é passível quase de anulação. Luiz Henrique Viana/Sema-127 

Presidente: solicita que seja feita a solicitação por escrito. Eduardo Osório Stumpf/Sergs: coloca que fará 128 

por escrito a solicitação. Luana Silva da Rosa/Movimento Roessler: faz leitura de uma Nota de Repúdio 129 

elaborada em reunião da APEDeMA-RS, incluindo alguns Conselheiros do Consema e membros de outra 130 

Entidades. Trata-se de uma nota de repúdio à postura do Secretário de Meio Ambiente Estadual em reunião 131 

da 242ª Reunião do Consema (segue anexo a Nota de Repúdio). Informa que a carta foi redigida no dia 13 132 

de outubro de 2021. Antônio Libório Philomena/Agrupa: solicita que a carta seja incluída na ata e informa 133 

que a Agrupa subscreve também. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: informa que a cartão não chegou a 134 

Secretaria Executiva. Antônio Libório Philomena/Agrupa: esclarece que irão enviar. Não havendo mais 135 

manifestações, a reunião se encerrou às 15h 30min. 136 



CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – CONSEMA/RS 

CÂMARA TÉCNICA PERMAMENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - CTPAJ 

 

 

EMENTA: Agravo ao CONSEMA. 

Intempestividade, conforme art. 3º da 

Resolução CONSEMA 350/2017. Recurso 

inadmitido. 

 

 

Processo nº 017889-05.67/45-6 

Agravante: Município de Santiago  

 

 

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

Frisa-se que o agravo para ser recebido deverá ser entregue no prazo de 5 

(cinco) dias de acordo com art. 3º da Resolução CONSEMA n. 350/2017.  

No entanto, o agravante teve ciência (pp. 55-56) em 31/05/2019 (p. 57) e 

protocolizou o recurso em 24/06/2019 (pp. 58-64), ou seja, apresentado 22 (vinte e 

dois) dias após a ciência. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO  

Trata-se de processo administrativo instaurado para apurar infração ambiental 

fundado no Auto de Infração 1522/2012 por fazer funcionar atividades utilizadores de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, sem licença 

ou autorização dos órgãos ambientais (p. 8).  

O autuado apresentou defesa (pp. 12-20).  

Houve análise da defesa no qual se negou provimento (p. 34). 

O agravante apresentou recurso (pp. 35-42) e a decisão do órgão autuador por 

não conhecer do recurso e a manutenção do auto de infração (p. 48). 

Acostou-se novo recurso (pp. 49-52). 

Após a FEPAM manifestou-se pela inadmissibilidade do recurso por entender 

ser meramente protelatório (pp. 55-56).  

O Agravante teve ciência da decisão retro em 31/05/2019 (p. 57) e irresignado 

apresentou o recurso de agravo em 24/06/2019 (pp. 58-64). 



O com art. 3º da Resolução CONSEMA n. 350/2017 é claro no sentido de que 

o recurso de agravo deve ser junto no prazo de 5 (cinco) dias, sendo apresentado 22 

(vinte e dois) dias após a ciência. 

 

  

É o relatório.  

 

DA CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, decide-se pelo não conhecimento do mérito presente agravo 

por ser intempestivo conforme o art. 3º da Resolução CONSEMA 350/2017. 

 

Porto Alegre, 11 de junho de 2021. 

 

 

 

Luiz Antônio Germano da Silva  

Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul – SERGS  

 

 

 

Leandro B. Ávila  

Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul – SERGS  

OAB/RS 57.488 

 



CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS JURÍDICOS-CONSEMA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3179-05.67/14-8 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 384/2014-SEGERS/DISA 

DECISÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSO Nº 0108/2019 

 

 

 

Vem a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, interpor recurso de Agravo ao 

CONSEMA para reverter a decisão administrativa acima em epígrafe. Não 

deve prosperar esse agravo pois não se enquadra em nenhum dos artigos da 

Resolução Consema 350/2017. Portanto, inadmissível tal recurso. 

AOS FATOS: 

Recorreu a referida Prefeitura , impugnando o auto de infração já mencionado, 

sendo que o agente autuador emitiu parecer técnico nº 130/2014-DISA,  pela 

aplicação da multa de R$ 17.638,00 (dezessete mil seiscentos e trinta e oito 

reais) e de R$ 35.276,00 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e seis reais) pelo 

não cumprimento da advertência, de que no prazo de 30 dias, adequasse os 

itens da LO não cumpridos. 

Seguiu-se a decisão administrativa n 924/2017 nos mesmos moldes do parecer 

técnico 130/2014-DISA, da qual foi o autuado avisado por meio de AR. 

Inconformada com as decisões, aportou novo recurso em 01/11/2017, que 

trazendo novos elementos ao processo, foi exarado novo parecer técnico nº 

052/2019, com a manifestação da érea técnica pela manutenção da Decisão 

Administrativa nº924/2017. 

Foi emitida Decisão administrativa nº 508/2019, informando da decisão citada 

no parágrafo acima. 

Irresignada, interpôs recurso de agravo ao CONSEMA, ao qual já me 

manifestei.  

Ficou claro em toda a narrativa que não há de se falar em cerceamento de 

defesa, tendo o autuado ingressado com vários recursos. Também não pode o 

autuado alegar  para não ser multado, que havia feito uma série de reparos que 

já deviam estar em execução (funcionamento), pois eram condicionantes da 

LO. 

 

 

 

 



 

Portanto, ENTENDO:: 

1) Não acatar o recurso de Agravo , pois não se enquadra em nenhum 

dos artigos da Resolução Consema 350/2017 Artigos 1º e 2º,  

portanto, INADMISSÍVEL; 

 

2) Pela aplicação da multa de R$17.368,00 (dezessete mil trezentos e 

sessenta e oito reais); 

 

3) Pela incidência  da multa de Advertência, não cumprida no prazo, 

de R$35.276,00 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais). 

 

É O RELATÓRIO 

 

 

 

 

 
 

 

Eng. Luiz Antônio Borges Germano da Silva- Representante da SERGS 

 



Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA 
 
 
Parecer - Pedido de Vista  
Recurso de Agravo ao CONSEMA 
Processo Administrativo nº 3179-05.67/14-8 
Auto de Infração nº 384/2014 
Empresa Autuada: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL 
 

 
 

Auto de Infração lavrado em decorrência do 
descumprimento de itens da Licença de 
Operação. Agravo não provido. Mantida a 
penalidade de multa, com base no art. 66, II do 
Decreto Federal 6.514/2008. Nulidade da 
aplicação das penalidades de multa pelo não 
cumprimento da advertência e de multa 
fundamentada no art. 62, V do Decreto Federal 
6.514/2008. 
 
 

Relatório 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL foi atuada pelo descumprimento dos 
itens 2.5, 3.4 e 5.1 da Licença de Operação nº 1971/2010-DL. Conforme consta no Auto de 
Infração, de 06.03.2014, foi aplicada a penalidade de multa, no valor de R$ 17.638,00, e de 
advertência, para cumprir o listado no Anexo I do AI, sob pena de multa no valor de R$ 
35.276,00. Foram indicados como dispositivos legais que fundamentam a penalidade os 
artigos 62, V e 66, II do Decreto Federal 6.514/2008, que regulamenta a Lei 9.605/1998. 
 
 A autuada teve ciência do Auto de Infração em 26.03.2014, apresentando relatório que 
contempla os itens solicitados na advertência, em 28.04.2014. Após ter deferido novo prazo 
para complementação dos documentos solicitados, a Fepam emitiu parecer técnico, em 
29.12.2014, e proferiu decisão administrativa, em 31.08.2017, que considerou a defesa 
intempestiva e incidente a penalidade de multa, no valor R$ 17.638,00, e de multa pelo não 
cumprimento da advertência, no valor de R$ 35.276,00. 
 
 Ciente da decisão, em 17.10.2017, a autuada interpôs recurso, em 01.11.2017, 
elencando os seguintes argumentos: quanto ao item 2.5, que a construção das lagoas ocorreu 
devido a possibilidade de transbordamento da lagoa principal; que em relatório técnico 
enviado à Fepam em 2010 foi informado sobre a necessidade emergencial de construção de 
nova lagoa, devido às fortes chuvas ocorridas no período e pelo atraso da obra de construção 
da estação de tratamento de efluentes; que a Fepam tinha ciência das lagoas e do pedido de 
inclusão das mesmas na renovação da licença; que o item 3.4 da Licença já havia sido atendido 
e que a compactação dos resíduos está sendo feita com três tratores de esteira, 
simultaneamente, o que acaba por proporcionar vida útil da área e estabilidade das células; 
que em relação ao item 5.1, buscou contrato junto à Codeca, para serviços de transporte de 



chorume entre a CTR até a ETE (anexa contrato); que no âmbito da administração pública os 
contratos seguem um procedimento diferenciado, o que impede que sejam firmados de forma 
imediata; que cumpriu todas as obrigação impostas no Auto de Infração; anexa relatório 
fotográfico e documentos; e, por fim, requer a conversão da multa simples em advertência e 
o reconhecimento do cumprimento desta pelo autuado. 
 
 A decisão administrativa de segunda instância, de 24.06.2019, mantém as penalidades 
impostas, com base nos pareceres técnico e jurídico da Fepam, que afirmam: que toda e 
qualquer alteração do empreendimento deverá ser objeto de novo licenciamento; que o 
atendimento do item 3.4 da LO não exime o empreendedor do descumprimento do fato 
gerador do AI; que quanto ao item 5.1 da LO, o contrato com a Codeca para o transporte e 
tratamento do lixiviado não afasta o fato gerador do AI; que não há razão para conversão das 
penalidades de multa em advertência, visto que a autuada descumpriu os itens da LO; e que 
o município não demonstrou ter atendido as solicitações efetuadas no AI, cabendo a aplicação 
da segunda multa prevista para o descumprimento da advertência, pelo dobro da primeira, 
conforme item 2, Anexo II da Portaria 065/2008. 
 
 Notificado da decisão, em 03.07.2019, o Município de Caxias do Sul apresentou recurso 
ao Consema, em 22 de julho de 2019, alegando, preliminarmente, nulidade absoluta do 
parecer 242/2019 e da decisão recorrida, pela falta de análise dos argumentos apresentados 
na defesa, e afirmando que os aspectos técnicos não foram objeto de estudo pelo julgador. 
No mérito, sustenta: que não subsistem razões para imposição da multa pelo não 
cumprimento da advertência; que em relação ao item 2.5, a instalação das lagoas foi 
decorrente da urgência derivada do risco de dano ambiental e que o pedido de renovação de 
licença, protocolado em dezembro de 2013, até outubro de 2017 não havia sido concluído; 
quanto ao item 3.4, que o conceito de área reduzida é subjetivo e que a área foi restringida, 
restando atendida a advertência; e quanto ao item 5.1, que a vistoria exigiu o encerramento 
imediato da irrigação do cortinamento vegetal com efluente da ETE, que era chorume tratado 
e foi atendido, sendo incabível a aplicação da multa por descumprimento da advertência. 
Ainda, destaca o princípio da razoabilidade e pede: o recebimento do recurso, com efeito 
suspensivo; o acolhimento da preliminar de nulidade absoluta da decisão recorrida e, caso 
ultrapassada a preliminar, seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida, 
reconhecendo o atendimento integral à advertência dos itens 3.4 e 5.1 e a apresentação 
anterior à advertência do pedido de renovação dos dados de construção dos instrumentos de 
proteção ao meio ambiente. Alternativamente, se mantida a penalidade, seja reduzido o 
quantum da multa imposta, resguardando o valor proporcional ao atendimento dos demais 
itens ou, ainda, seja autorizada a reversão do valor para investimento em programas de 
preservação e conscientização ambiental, mediante TCA, na forma do art. 114 da Lei 
11.520/2000.  
 
 A Fepam decidiu pela inadmissibilidade do Resurso ao Consema, em 09.11.2019, com 
o fundamento de que as razões expostas não encontram guarida na Resolução Consema 
350/2017. Notificada dessa decisão, em 13.01.2020, a autuada protocolou Recurso de Agravo, 
em 16.01.2020, que passo a analisar. 
  
 
 
 



Fundamentação  
 
 Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso de Agravo é tempestivo, conforme ficou 
demonstrado nos autos do processo administrativo. 
 
 A autuada alega, preliminarmente, nulidade do Parecer 0108/2019 e da decisão 
recorrida, por falta de análise dos argumentos trazidos na defesa. Afirma que os aspectos 
técnicos da defesa não foram objeto de estudo pelo julgador nos pareceres 508/2019 e 
0108/2019. Também, reitera todas as razões e pedidos elencados no Recurso dirigido ao 
Consema. 
 
 Em relação a nulidade do Parecer Jurídico 0108/2019, que integra a decisão 
administrativa de nº 194/2019, cabe informar que esta tem por finalidade verificar a 
admissibilidade do recurso à terceira instância, conforme disposto no art. 2º da Resolução 
350/20171. E no caso de não incidência de umas das hipóteses previstas no artigo 1º da mesma 
Resolução, não cabe ao órgão ambiental recorrido adentrar no mérito das alegações, motivo 
pelo qual não houve análise dos pontos arguidos no Recurso. 
 
 No que tange à alegada nulidade da decisão administrativa de nº 508/2019, por falta 
de análise dos argumentos trazidos na defesa, fundamento que poderia ter sido utilizado para 
interposição de recuso à terceira instância, cabe frisar que o parecer jurídico que integrou a 
decisão reitera os argumentos do parecer técnico e, mesmo que de forma sucinta, enfrenta 
os pontos levantados pela defesa. 
 
 Todavia, no Auto de Infração e nas decisões administrativas não consta a descrição do 
fato típico previsto no artigo 62, V do Decreto 6.514/2008, qual seja “lançar resíduos sólidos, 
líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou atos normativos”.  
 
 Para esclarecer, copio abaixo o disposto no Auto de Infração: 
 _____________________________________________________________________ 
 2) Descrição da Infração: 
 Descumprimento dos itens 2.5, 3.4, 5.1 da Licença de Operação nº 1971/2010-DL. 
 
 5) Dispositivo(s) Legal(is) que fundamenta(m) a(s) penalidade(s): 
 Art. 62, V e Art. 66, II do Decreto Federal 6.514/2008, que regulamenta a Lei Federal nº 9.605, de 

12/02/1998. 
 ___________________________________________________________________________ 

 
 Sobre esse aspecto, destaco abaixo o inciso III do art. 116 da Lei 11.520/2000, vigente 
à época do fato e dos julgamentos, que exige que no Auto de Infração conste a descrição da 
infração e a menção do dispositivo legal infringido. 

 
1 Art. 2° - A verificação da admissibilidade do Recurso ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, 

conforme o artigo anterior caberá ao órgão ambiental recorrido, o qual deverá:  
a) analisar a incidência das hipóteses de cabimento do recurso, consoante art. 1º, não devendo adentrar no 
mérito das alegações no caso de descabimento.  
b) em caso de cabimento do recurso, pela incidência de, pelo menos, uma das hipóteses do art. 1º, poderá o 
órgão recorrido adentrar no mérito para o exercício do juízo de retratação e, se for o caso, para a reforma, de 
ofício, da decisão recorrida. 
 



 
Art. 116 - O auto de infração será lavrado pela autoridade ambiental que a houver constatado, na sede 
da repartição competente ou no local em que foi verificada a infração, devendo conter:  
 
I – nome do infrator, seu domicílio e/ou residência, bem como os demais elementos necessários a sua 
qualificação e identificação civil; 
II – local, data e hora da infração; 
III – descrição da infração e menção do dispositivo legal transgredido; 
IV – penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza sua imposição; 
V – notificação do autuado;  
VI – prazo para o recolhimento da multa;  
VII – prazo para o oferecimento de defesa e a interposição de recurso. (Grifei) 

 
 Conforme pode ser observado, apesar de uma das condicionantes da licença dispor 
sobre a condução do lixiviado à lagoa construída, não sendo permitido o lançamento ao meio 
ambiente, não constou descrita a infração no AI para que pudesse ser aplicada a penalidade 
prevista no artigo 62, V, tampouco, como já referido acima, nas decisões administrativas. 
Ademais, tal fato se torna evidente nos fundamentos do parecer jurídico que abordou os 
pontos da defesa, de fls. 143-145, quando refere o não atendimento das condicionantes da 
licença e a incidência apenas do inciso II do art. 66 do Decreto Federal 6.514/2008. 
 
 Somo a isso o fato de não constar nos autos do processo administrativo o cálculo da 
multa, para que pudesse ser comprovada a aplicação ou não da penalidade prevista no art. 
62, V do Decreto Federal 6.514/2008, bem como a possibilidade de ter sido discutida a 
caraterização de bis in idem. 
 
 Também, no Auto de Infração e nas decisões administrativas não consta o 
enquadramento legal para a aplicação da multa pelo não cumprimento da advertência, 
apenas é feita referência no parecer jurídico que integra a decisão de segunda instância ao 
item II das disposições específicas do Anexo II da Portaria 65/2008.  
 

 Sobre esse ponto, destaco acima o inciso IV do art. 116 da Lei 11.520/2000, vigente à 
época do fato e dos julgamentos, que exige que no Auto de Infração conste a descrição do 
preceito legal que autoriza a imposição da penalidade.  

 
 Além da autuada ter sido multada pela infração cometida, ela poderia ter sido 
advertida para sanar as irregularidades, sob pena de ser aplicada sanção de multa relativa à 
infração praticada, independente da advertência. É o que se depreende do §4º do artigo 5º 
do Decreto Federal 6.514/2008 citado abaixo. Nesse caso, deveria estar tipificada a infração. 
  

Art. 5º A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as 
infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o 
contraditório.  
§ 1º Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a 
multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de multa por 
unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido.  
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput, caso o agente autuante constate a existência de 
irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto de infração com a indicação da respectiva sanção de 
advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades. 
§ 3º Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agente autuante certificará o ocorrido nos autos 
e dará seguimento ao processo estabelecido no Capítulo II. 



 § 4º Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o agente autuante 
certificará o ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração praticada, independentemente 
da advertência. (GRIFEI) 
 

Ainda, poderia ter sido aplicada uma multa simples, no caso de ter sido a autuada 
advertida por irregularidade e não ter sanado as mesmas, conforme disposto no §3º do art. 
72 da Lei 9.605/1998 abaixo citado.  

 
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 
6º: 
 (...)  
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:  
I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado 
por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha; (...) 
(GRIFEI) 

 
Ocorre que no Auto de Infração e nas decisões administrativas de primeira e segunda 

instância, uma que aplica e a outra que mantém a penalidade de multa pelo não cumprimento 
da advertência, não constam os fundamentos legais para aplicação desta. No caso da segunda 
multa estar amparada no art. 5º §4º, o que se coloca como exemplo para demonstrar que a 
falta de fundamentação legal pode prejudicar a defesa, a infração praticada poderia ser 
diversa da infração principal, alterando dessa forma o valor da multa. 

 
A Portaria Fepam 065/2008 estabelece os critérios de cálculo para as multas 

administrativas e, conforme disposto no parágrafo único do art. 1º, disciplina a aplicação das 
sanções previstas no Decreto Federal 6.514/2008. Cabe destacar aqui o disposto em seu 
Anexo II, no item IV - Das disposições específicas:  

 
2. Nos Autos de Infração com a sequência multa e advertência sob pena de multa, a segunda multa terá 
o valor em dobro do calculado para a primeira multa. 

 
Caso seja esse o fundamento legal para aplicação da multa, entendo que o mesmo 

carece de legalidade. Nas decisões administrativas e no Auto de Infração a multa está posta 
como uma sanção em razão do não cumprimento da advertência. Sendo assim, esta não 
poderia estar prevista no anexo de uma Portaria. 

 
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colecionada abaixo.  
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. IBAMA. IMPOSIÇÃO DE MULTA 
AMBIENTAL. FUNDAMENTAÇÃO. PORTARIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 
IMPROVIMENTO.  
1. É vedado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
impor sanções punitivas sem expressa autorização legal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no REsp 1.144.604/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
20/05/2010, DJe 10/06/2010). (GRIFEI) 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - CPC, ART. 535, II - VIOLAÇÃO NÃO OCORRIDA - IBAMA - 
IMPOSIÇÃO DE MULTA COM BASE EM INFRAÇÃO DESCRITA APENAS EM PORTARIA - IMPOSSIBILIDADE.  
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as 
questões essenciais ao julgamento da lide, não estando o magistrado obrigado a examinar tese recursal 
nova, suscitada apenas em sede de embargos de declaração. 2. A jurisprudência firmada nesta Corte e 
no STF é no sentido de que o princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao 
exercício das atividades administrativas do Estado. Precedentes. 



 3. Consoante já decidido pelo STF no julgamento da ADI-MC 1823/DF, é vedado ao IBAMA instituir 
sanções punitivas sem expressa autorização legal. 
4. Diante dessas premissas e, ainda, do princípio da tipicidade, tem-se que é vedado à referida 
autarquia impor sanções por infrações ambientais prevista apenas na Portaria 44/93-N.  
5. Recurso especial não provido." (REsp 1050381/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 16/12/2008, DJe 26/02/2009). (GRIFEI) Portanto, independente do valor da multa, que 
também carece de fundamentação, não há indicação da base legal para aplicação da multa pelo não 
cumprimento da advertência, nem para a advertência e para a sanção de suspensão, o que de fato 
prejudica a defesa da empresa autuada, devendo a omissão ser sanada. 

 
 Considerando que o fato deve ser típico - como, por exemplo, deixar de apresentar 
relatórios e informações solicitadas na advertência aplicada -, diferente do fato apontado, 
qual seja, o não cumprimento da advertência, resta claro que a aplicação da multa pelo não 
cumprimento da advertência carece de fundamento legal, devendo a infração decorrente 
desta ser indicada no auto de infração que visa apurar a responsabilidade quanto a esse fato. 
 
 Neste mesmo sentido, destaco o processo de nº 9186-05.67/14-5 aprovado nesta CTP 
de Assuntos Jurídicos e na plenária do Consema.    
   
 Por fim, em consonância com a faculdade prevista no artigo 83 da Lei Estadual 
15.612/20212 e de acordo a Súmula 473 do STF3, deverão ser consideradas nulas as 
penalidades de multa pelo não cumprimento da advertência, no valor de R$ 35.276,00, e de 
multa com base no artigo 62, V do Decreto 6.514/2008.  
 
Dispositivo  
 
 Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Agravo, devendo ser mantida a 
penalidade de multa aplicada com fundamento no art. 66, II do Decreto 6.514/2008 e 
excluídas as penalidades de multa pelo não cumprimento da advertência, no valor de R$ 
35.276,00, e de multa aplicada com base no artigo 62, V do Decreto 6.514/2008. Ainda, 
encaminha-se esta decisão para que a JSJR refaça o cálculo antes de efetivar a cobrança. 
 
 
Porto Alegre, 16 de agosto de 2021. 
 
 
 
Marion Luiza Heinrich 
OAB/RS 61.931 
Conselheira da CTP de Assuntos Jurídicos  
Representante da Famurs 

 
2 Lei 15.612/2021. Art. 83. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer 

tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar 
a inadequação da sanção aplicada. (Grifei) 
3 Súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
 

  
 



 



CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

PROCESSO Nº 11904-0567/07-6 

RECURSO AO CONSEMA DA DA Nº 165/2010 

PARECER JURÍDICO Nº 06/2019 

 

DOS FATOS 

Trata-se do auto de infração lavrado na Rodovia BR 101, Km 37, Município de 

três Cachoeiras/RS, às 16h do dia 27/11/2007, em face do REQURENTE 

GAFOR S.A transportadora da carga, por causar poluição pelo vazamento do 

produto 2,4 D – DICLOROFENOXIACÉTICO, em acidente rodoviário não 

causado pela administrada. O caminhão que transportava tal produto foi 

abalroado por outro veículo. 

Neste ato, ocorreu o vazamento do produto químico, sendo que a empresa 

informou ao órgão ambiental competente e tomou as providências solicitadas 

para reparar o dano ambiental, como também, análises técnicas necessárias 

para sua reparação, e atendimento  à população atingida. 

O órgão ambiental Aplicou uma multa por transgressão ao Art. 41 do Decreto 

Federal nº 3179/99 § 1º, incisos II e V e Portaria FEPAM 83/2006, ou seja: 

MULTA SIMPLES de R$ 273.846,00 (duzentos e setenta e três mil e 

oitocentos e quarenta e seis mil reais), conforme tabela de cálculo FEPAM nº 

83/2006 e ADVERTÊNCIA para que atendesse às exigências do ANEXO I do 

auto de infração, sob pena de MULTA SIMPLES, em caso de não atendimento, 

de R$ 547.692,00, advertência essa, atendida. 

Após passar por vários recursos e ao longo dos anos, em  2017 a empresa 

GAFOR em 24/10/2019 entra com AGRAVO ao CONSEMA, O que foi 

considerado INADIMISSÍVEL pela assessoria jurídica, porém vindo para este 

CONSELHO. 

É o relatório 

 

PARECER: 

Recebo o presente AGRAVO com base na Lei Estadual 11.520/2000, Art. 118, 

inciso III, regulamentado pela resolução CONSEMA Nº350/2017: 

Art. 1º - Caberá recurso, em última instância, ao Conselho Estadual do Meio 

Ambiente-CONSEMA, no prazo concedido pela autoridade ambiental de no 

mínimo vinte dias, contra decisão proferida pela autoridade máxima do órgão 

ambiental, relativa a recurso de auto de infração, que: 

I- Tenha omitido ponto arguido de defesa; 



[...] 

Então vejamos: 

Desde de o começo do processo, e em sua defesa, a empresa GAFOR S.A em 

que não lhe cabe receber multa administrativa, pois a mesma não teve , NEM 

CULPA NEM DOLO. Não vejo nos autos qualquer resposta a este 

questionamento, sendo que todos os recursos foram negados pois lhe foi 

imputado a responsabilidade OBJETIVA, faltando, a meu ver, fundamentação 

para classifica-la desta forma. Discussão de muito tempo: A multa ambiental 

administrativa é SUBJETIVA ou OBJETIVA? 

É sabido que existem três tipos de responsabilização na área ambiental, a 

saber: ADMINSTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL. No caso do acidente em 

questão, pelo que consta nos autos, a empresa tomou todas as providências 

necessárias para reparar o dano (Responsabilidade objetiva), pois não 

interessava quem causou o dano, o dano ambiental deveria ser reparado, e o 

foi, conforme laudos técnicos e relatório do próprio agente ambiental. 

Não houve culpa, dolo ou vontade de causar o acidente, sendo que o mesmo 

só ocorreu devido à imprudência do veículo abalroador. Não se pode nem se 

falar em nexo causal, pois a empresa GAFOR não foi a causadora do acidente. 

Quanto ao auto de infração Administrativo, apresento uma notícia do site do 

STJ, de 2019 da Primeira Turma do STJ. Por ser um tribunal maior relevância 

na construção de jurisprudência nacional e na discussão sobre a legislação 

infraconstitucional, o mesmo apontará tendências para o juízo “a quo”. 

“...No ano passado, a 2ª. Turma dessa colendacorte, decidiu no julgamento do 

RESP. 1.401.500/PRque a responsabilidade administrativa em matéria 

ambiental é subjetiva. O Ministro Herman Benjamim, relator do citado processo 

e inquestionavelmente um dos maiores estudiosos do Direito Ambiental no 

país, votou pelo provimento do recurso ao purgar pela necessidade de 

comprovação de culpa, pelo que foi acompanhado pelos demais julgadores....”. 

(Talden Farias, advogado e professor). 

Reproduzo, abaixo, inteiro teor do RESP. 1.401.500/PR. 

Notícias 
DECISÃO 

10/05/2019 06:55 

Primeira Seção consolida entendimento de que responsabilidade 

administrativa ambiental é subjetiva 

A Primeira Seção consolidou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o 

entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – 

ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração 

de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do 

nexo causal entre a conduta e o dano. 



O colegiado anulou o auto de infração contra a companhia de petróleo Ipiranga, 

proprietária de óleo diesel derramado na Baía de Guanabara, no Rio de 

Janeiro, em acidente ferroviário ocorrido em 2005, uma vez que não foi 

demonstrada a efetiva participação da empresa no acidente que gerou danos 

ao meio ambiente. 

 

Os embargos de divergência julgados pela Primeira Seção tiveram origem em 

recurso da companhia para anular auto de infração do município de 

Guapimirim, lavrado em razão dos danos causados pelo derramamento de óleo 

diesel que atingiu área de preservação ambiental, decorrente do 

descarrilamento de vagões da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 

 

Em primeiro grau, foi declarada a nulidade do auto de infração e cancelou-se a 

inscrição da multa ambiental em dívida ativa. No entanto, o Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro (TJRJ) reformou a sentença, condenando a empresa a pagar 

a multa. 

 

A Primeira Turma do STJ manteve o entendimento do TJRJ, considerando que 

a responsabilidade administrativa ambiental seria objetiva, em razão da 

propriedade da carga transportada pela FCA, cabendo à Ipiranga, portanto, o 

dever de indenizar, independentemente da existência de culpa. 

 

Natureza subjetiva 

 

O relator dos embargos de divergência na Primeira Seção, ministro Mauro 

Campbell Marques, observou que a jurisprudência dominante no tribunal, em 

casos análogos, é no sentido da natureza subjetiva da responsabilidade 

administrativa ambiental. 

 

Citou precedentes das duas turmas de direito público, entre eles o REsp 

1.251.697, de sua relatoria, no qual explicou que “a responsabilidade civil por 

dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades 

administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a 

título objetivo por ofensas ambientais praticadas por outrem”. 

 

Para o ministro, “esse é o entendimento que deve presidir o exame do 

caso concreto, em que inequívoca nos autos a inexistência de 

participação direta da embargante no acidente que deu causa à 

degradação ambiental”. 

 

 O negrito foi colocado por mim! 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1135259&num_registro=201100969836&data=20120417&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1135259&num_registro=201100969836&data=20120417&formato=PDF


Superior Tribunal de Justiça RECURSO ESPECIAL Nº 1.401.500 - PR 

(2013/0293137-0) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN 

RECORRENTE : HEXION QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

ADVOGADOS : IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FÁTIMA FERNANDES 

RODRIGUES DE SOUZA MARIA HELENA LEONARDI BASTOS E OUTRO(S) 

RECORRIDO : INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP ADVOGADOS : 

HELIO DUTRA DE SOUZA ENNIO SANTOS FILHO ERNESTO HAMANN E 

OUTRO(S) INTERES. : GPC QUÍMICA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA 

BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO "VICUNA"). VAZAMENTO DE METANOL E 

ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. 

AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA 

EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO "METANOL". ART. 535 DO CPC. 

VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. QUESTÃO RELEVANTE PARA A 

SOLUÇÃO DA LIDE. 1. Tratam os presentes autos de: a) em 2004 a empresa 

ora recorrente celebrou contrato internacional de importação de certa 

quantidade da substância química metanol com a empresa 

MethanexchileLimited. O produto foi transportado pelo navio Vicuna até o Porto 

de Paranaguá, e o desembarque começou a ser feito no píer da Cattalini 

Terminais Marítimos Ltda., quando ocorreram duas explosões no interior da 

embarcação, as quais provocaram incêndio de grandes proporções e 

resultaram em danos ambientais ocasionados pelo derrame de óleos e metanol 

nas águas da Baía de Paranaguá; b) em razão do acidente, o Instituto recorrido 

autuou e multa a empresa recorrente no valor de R$ 12.351.500,00 (doze 

milhões, trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) por meio do Auto 

de Infração 55.908; c) o Tribunal de origem consignou que "a responsabilidade 

do poluidor por danos ao meio ambiente é objetiva e decorre do risco gerado 

pela atividade potencialmente nociva ao bem ambiental. Nesses termos, tal 

responsabilidade independe de culpa, admitindo-se como responsável mesmo 

aquele que aufere indiretamente lucro com o risco criado" e que "o artigo 25, § 

1º, VI, da Lei 9.966/2000 estabelece expressamente a responsabilidade do 

'proprietário da carga' quanto ao derramamento de efluentes no transporte 

marítimo", mantendo a Sentença e desprovendo o recurso de Apelação. 2. A 

insurgente opôs Embargos de Declaração com intuito de provocar a 



manifestação sobre o fato de que os presentes autos não tratam de 

responsabilidade ambiental civil, que seria objetiva, mas sim de 

responsabilidade ambiental administrativa, que exige a demonstração de 

culpa ante sua natureza subjetiva. Entretanto, não houve manifestação 

expressa quanto ao pedido da recorrente. Documento: 62818311 - EMENTA / 

ACORDÃO - Site certificado - DJe: 13/09/2016 Página 1 de 2 Superior Tribunal 

de Justiça 3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo 

dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, 

público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é de 

natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do 

poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in 

natura e do favor debilis. 4. Todavia, os presentes autos tratam de questão 

diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem 

como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é 

referente ao cabimento ou não de multa administrativa. 5. Sendo assim, o STJ 

possui jurisprudência no sentido de que, "tratando-se de responsabilidade 

administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo 

causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação 

ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 7.10.2015). 6. "Isso porque a aplicação de penalidades 

administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da 

esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à 

sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser 

cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento 

subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano". 

(REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 17.4.2012). 7. Caracteriza-se ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar acerca de 

matéria veiculada pela parte e sobre a qual era imprescindível manifestação 

expressa. 8. Determinação de retorno dos autos para que se profira nova 

decisão nos Embargos de Declaração. 9. Recurso Especial provido. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 



Justiça: ""Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. 

Ministro Herman Benjamin, dando provimento ao recurso, a Turma, por 

unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-

Relator." Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães 

(Presidente), Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a. 

Região) e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator." Brasília, 16 

de agosto de 2016(data do julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN 

Relator Documento: 62818311 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 

13/09/2016 Página 2 de 2 

 

 

Abaixo, apresento outros julgados sobre o mesmo assunto: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 
INOCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE 
ÓLEO DIESEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DA 
CARGA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde 
da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese 
vertida pela parte ora Agravante. Inexistência de omissão. 

II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de 
responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, 
por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde 
subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador. 

III - Agravo regimental provido. 

(AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ 
Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 18/06/2015, DJe 07/10/2015)” 

A tendência, portanto, considerando-se que a posição da 2ª Turma já se 
encontra sedimentada e a se confirmar a mudança de rumo da inteligência da 
1ª Turma, é que se estabilize no STJ o entendimento de que a 
responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva. 

 

[1] Composta pelos Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, 
Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria. 
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[2] Composta pelos Ministros Herman Benjamim, Mauro Campbell Marques, 
Francisco Falcão, Og Fernandes e Assusete Magalhães 

No caso em questão, a transportado GAFOR passa ser o terceiro da relação, 
uma vez que quem deu causa ao acidente foi o outro caminhão. 

Portanto, essa multa deveria ter sido anulada. 

 

II- QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: 

Conforme Art. 21 , parágrafo segundo da Lei 6514/2008: 

“incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração 
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos 
autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte 
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional 
decorrente da paralisação”. (o negrito e sublinhado foi colocado por mim). 
Redação dada pelo Decreto 6686/2008. 

Alega o administrado de que a partir de 05/06/2012, o processo não teria sido 
movimentado, baseado em documento da própria FEPAM, que traz em sua 
parte superior a escrita “minuta fl. 434”, sem assinatura, onde diz: 

“ A Assejur emitiu informação nº 126/12 às folhas 433, considerando que não 
há motivo para anulação deste AI, e que o pedido de redução de multa, através 
do TCA, recomenda que os autos sejam remetidos à Comissão Interna para 
apreciação do pedido, em 05/06/2012”. O texto foi retirado do processo da 
pág.435 e reproduzido “ipsis litteris”. 

Remetido os autos para a Comissão Interna, o julgamento para o processo em 
questão foi realizado em 24/04/2017, conforme pág. 440 a 444, onde a 
Comissão entendeu por bem indeferir o pedido da empresa GAFOR, 
indeferimento esse contido na pág. 443, verso. 

Conforme o decreto estadual 55.374,  Art.34,parágrafo 2º: 

Art. 34. Prescreve em cinco anos a ação da administração pública 
estadual que tem como objetivo apurar a prática de infrações contra o 
meio ambiente, contados da data da prática do ato, ou, no caso de 
infração cometida continuamente, do dia em que essa tiver cessado. 

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela 
administração pública estadual com a lavratura do auto de infração. 

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração 
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, 
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da 
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parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade 
funcional decorrente da paralisação. 

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a 
prescrição de que trata o "caput" deste artigo reger-se-á pelo prazo 
previsto na lei penal. 

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva não elide a obrigação de reparar o 
dano ambiental. 

Art. 35. Interrompe-se a prescrição: 

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator 
ou do preposto por qualquer outro meio, inclusive por edital; 

II - por qualquer ato inequívoco da administração pública estadual que 
importe apuração do fato; 

III - pela decisão condenatória recorrível; e 

IV - pela assinatura do Termo de Compromisso Ambiental ou de 
Parcelamento e Confissão de Dívida. 

Levando-se em consideração a Orientação interna da FEPAM nº 02/11, em 
seus Arts. 3º e 6 º, os quais transcrevo abaixo: 

Art. 3º- Quando o processo administrativo de auto de infração ficar paralisado 
por 03 (três) anos ou mais, sem nenhuma movimentação, pendente de 
julgamento ou despacho, ocorrerá a incidência de prescrição intercorrente. 

[....] 

Art. 6º- A prescrição poderá ser declarada de ofício. 

 

Em função do acima exposto, ENTENDO:QUE: 

1)  HOUVE A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 011904-05.67/07-6; 
 

2)  A MULTA DEVERIA TER SIDO ANULADA POR NÃO HAVER NEXO 
CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A EMPRESA GAFOR. 

É O PARECER. 

 

Eng. Luiz Antônio Borges Germano da Silva - SERGS 



CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Processo Administrativo: 011904-05.67/07-6 

 

Ementa: Voto de vista. Supressão 

de Instância. Decisão de não 

cabimento de recurso ao 

CONSEMA equivocada. Remessa 

à JSJR. 

 

I – RELATÓRIO: 

Trata-se de vista da FEPAM com relação ao voto da 

SERGS, por ocasião do agravo interposto pela Administrada Gafor Ltda, nos 

autos do presente processo administrativo. A SERGS acolheu o agravo, para o 

fim de aceitar o recurso ao CONSEMA e julgar improcedente o auto de 

infração, bem como declarar a ocorrência da prescrição intercorrente. 

Acontece, porém, que, compulsando-se os autos, verifica-se que a defesa da 

autuada não foi acolhida. Diante disso, esta apresentou, de forma equivocada, 

recurso ao CONSEMA. O feito foi remetido para a Comissão Interna, que 

entendeu pelo não cabimento de TCA. O processo retornou para a FEPAM, 

mas ao invés de ser prolatada decisão administrativa de analise do recurso da 

defesa, fora prolatada decisão de não cabimento de recurso ao CONSEMA. 

Resultando em supressão de instância, de modo que aludida decisão merece 

ser anulada, com remessa à JSJR para análise do recurso da autuada.  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO: 

Com efeito, nos termos do art. 118, inciso II, da Lei Estadual 

n. 11.520/00, vigente à época da intimação para apresentação de recurso da 

decisão que não acolheu a defesa, o autuado por infração ambiental poderia 



interpor recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da decisão 

do julgamento, à autoridade máxima do órgão autuante. Senão vejamos: 

 

“Art. 118 - O autuado por infração ambiental poderá: 

I - apresentar defesa, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência do 

auto de infração, ao órgão responsável pela autuação, para julgamento; 

II - interpor recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da 

notificação da decisão do julgamento, à autoridade máxima do órgão 

autuante;  

III - recorrer, em última instância administrativa, ao CONSEMA, em 

casos especiais, por este disciplinados.” (Grifos meus) 

 

Nesse contexto, como o recurso da parte autuada fora 

processado de maneira equivocada como recurso ao CONSEMA e não como 

recurso da decisão que não acolheu a defesa restou superada uma instancia 

recursal, sem que este fosse analisado de forma ampla.  

Gize-se, por oportuno, que as normas que regiam o 

processo administrativo ambiental em tela concediam ao autuado o direito de 

ver  apreciada  toda  a  matéria  litigiosa  em  duas instâncias e após no 

CONSEMA, em casos especiais, conforme o dispositivo suso declinado   

Nesse contexto, como ocorreu supressão de instância, o que 

caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte autuada, é nula a 

decisão de julgamento de inadmissibilidade de recurso ao CONSEMA. 

 

III – CONCLUSÃO: 

Portanto, voto pela declaração de nulidade do processo a 

partir da decisão administrativa de inadmissibilidade do recurso ao CONSEMA 

da fl. 449, inclusive, devendo o feito ser remetido à JSJR para apreciação de 

forma ampla do recurso da parte autuada. 



 

Porto Alegre, 03 de setembro de 2021. 

  

Igor Raldi Morrudo, 

ASSEJUR/FEPAM. 

 

 

Egbert Scheid Mallmann, 

ASSEJUR/FEPAM. 



















 

  

 
Resolução CONSEMA XXX/2021 

 
Julga os recursos administrativos, acolhendo as 
conclusões da Câmara Técnica Permanente de Assuntos 
Jurídicos. 

 
O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA no uso de suas atribuições, que lhe 
conferem a Lei nº 10.330, de 27 de dezembro de 1.994, 
 
CONSIDERANDO a análise e os fundamentos do processo administrativo lançado pela Câmara 
Técnica Permanente de Assuntos Jurídicos; 
 
Resolve: 
 
Art. 1º. Julgar os recursos administrativos na forma que segue: 

a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL– Recurso Administrativo nº 3179-05.67/14-

8:  Pelo não provimento ao Recurso de Agravo, devendo ser mantida a penalidade de multa 

aplicada com fundamento no art. 66, II do Decreto 6.514/2008 e excluídas as penalidades de 

multa pelo não cumprimento da advertência, no valor de R$ 35.276,00, e de multa aplicada 

com base no artigo 62, V do Decreto 6.514/2008. Ainda encaminha-se esta decisão para que a 

JSJR refaça o cálculo antes de efetivar a cobrança. 01 ABSTENÇÃO – APROVADO POR 

MAIORIA. 

b) MUNICIPIO DE SANTIAGO – Recurso Administrativo nº 017889-05.67/12-6: O parecer é 

pelo não conhecimento do mérito presente agravo por ser intempestivo conforme o art. 3º da 

Resolução CONSEMA 350/2017. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

c) GRANFLOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA – Recurso 

Administrativo nº 016082-05.67/13-2: O parecer é pelo acolhimento do Agravo apresentado 

para afastar a multa por descumprimento da advertência visto que sem previsão legal sua 

aplicação. 01 ABSTENÇÃO – APROVADO POR MAIORIA. 

d) GAFOR S.A – Recurso Administrativo nº 11904-05.67/07-6: O parecer é pela declaração de 

nulidade do processo a partir da decisão administrativa de inadmissibilidade do recurso ao 

CONSEMA da fl. 449, inclusive, devendo o feito ser remetido à JSJR para apreciação de forma 

ampla do recurso da parte autuada. 03 VOTOS CONTRÁRIOS - APROVADO POR MAIORIA. 

Porto Alegre, XX de XX de 2021. 

 

Luiz Henrique Viana 

Presidente do CONSEMA 

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura 







 

 

RESOLUÇÃO CONSEMA n.° xxx/2021 

 

Dispõe sobre as diretrizes e 

procedimentos para a atualização da 

lista oficial de espécies exóticas 

invasoras no Estado do Rio Grande do 

Sul.  

 

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA do Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual n.º 10.330, de 

27 de dezembro de 1994, e pelo seu Regimento Interno, 

considerando o Artigo 8º da Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica que 

determina aos países signatários a adoção de medidas preventivas, de erradicação e 

de controle de espécies exóticas invasoras; 

considerando a Resolução CONABIO n.º 07, de 29 de maio de 2018, que institui a 

Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras; 

considerando a Lei Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012, que define, no inciso 

IX, do artigo 3º, das Disposições Gerais, como de interesse social: "a) as atividades 

imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, 

combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção 

de plantios com espécies nativas"; 

considerando a Lei Complementar n.º 140, de 08 de dezembro de 2011, que fixa 

normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 

Constituição Federal, 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 à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora; 



 

considerando a Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes 

Ambientais que, em seu Artigo 61, prevê punição para quem "disseminar doença ou 

praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora 

ou aos ecossistemas"; 

considerando que as espécies exóticas invasoras produzem alterações em 

propriedades ecológicas do solo, ciclagem de nutrientes e cadeias tróficas, na 

estrutura, dominância e distribuição das espécies nos ecossistemas, afetando funções 

e os serviços ecossistêmicos, os processos evolutivos e as relações entre 

polinizadores e dispersores; 

considerando que as espécies exóticas invasoras podem produzir híbridos ao cruzar 

com espécies nativas e eliminar genótipos originais, ocupar o espaço de espécies 

nativas levando-as a diminuir em abundância e extensão geográfica, além de 

aumentarem os riscos de extinção de populações locais; e 

considerando a Portaria SEMA n.º 79, de 31 de outubro de 2013, que prevê a revisão 

periódica das espécies exóticas invasoras no Estado.  

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer diretrizes e os procedimentos base a serem adotados no processo 

de atualização da lista oficial de espécies exóticas invasoras no Estado do Rio Grande 

do Sul. 

Art. 2º. Para efeitos desta Resolução, entende-se por:  

I - espécies nativas: as espécies ou táxons ocorrentes dentro de sua área de 

distribuição natural presente ou pretérita, incluindo-se espécies migratórias, aquáticas 

ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo original de vida em biomas, 

ecossistemas ou bacias hidrográficas que fazem parte do território do Rio Grande do 

Sul; 

II - espécies exóticas: as espécies ou táxons introduzidas fora da sua área natural de 

distribuição presente ou pretérita, incluindo qualquer fase de desenvolvimento, como 

gametas, sementes, ovos ou propágulos dessas espécies, que possam sobreviver e 



 

posteriormente reproduzir-se (Convenção sobre Diversidade Biológica, Decisão VI/23) 

dentro do estado do Rio Grande do Sul; 

III - espécies exóticas invasoras: espécies ou táxons, incluindo qualquer fase, como 

gametas, sementes, ovos ou propágulos, ocorrente fora da sua área natural de 

distribuição presente ou pretérita e que, uma vez introduzida, se adapta e se reproduz, 

invadindo os ambientes de espécies nativas, produzindo alterações negativas ou 

deletérias em processos ecológicos naturais, na diversidade ou na riqueza, 

composição e abundância de espécies nativas, tendendo a se tornar dominante, com 

reflexos negativos também para a economia e para a saúde humana; 

IV - espécies domésticas: espécies animais que através de processos tradicionais e 

sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se domésticas, 

apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência 

do homem, podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os 

originou (Portaria IBAMA n.º 93/1998); 

V - distribuição natural: ambiente onde uma espécie se originou e evoluiu ou, por 

seus próprios meios, ampliou a sua distribuição; 

VI - ambiente: ecossistema ou hábitat onde foi constatada a presença da espécie. 

Para espécies terrestres emprega-se a classificação da vegetação brasileira definida 

pelo IBGE (2012); para espécies aquáticas continentais, bacias hidrográficas; e para 

espécies marinhas, o tipo de ambiente costeiro definido em função da proximidade da 

costa e da profundidade; 

VII - ecossistema: é o conjunto formado por todos os fatores bióticos e abióticos que 

atuam simultaneamente sobre determinada área geográfica; 

VIII - introdução: entrada intencional ou acidental de espécimes em locais fora da área 

de distribuição natural da espécie; 

IX - manejo: ações referentes à prevenção, contenção, erradicação, controle e 

monitoramento de espécies exóticas invasoras; 

X - controle de espécies exóticas invasoras: aplicação de métodos físicos, químicos 

ou biológicos que resultem na redução e, sempre que desejável e possível, na 

erradicação de populações de espécies exóticas invasoras; 



 

XI - vetores e vias de dispersão: agentes e meios pelos quais as espécies se 

dispersam nos ambientes; 

XII - rotas de dispersão: caminhos no meio aquático, terrestre e aéreo utilizados pelos 

vetores; 

XIII - pressão de propágulos: também chamado de “esforço de introdução”, é uma 

medida composta pelo número de indivíduos de uma espécie exótica 

introduzida/liberada em uma determinada região. Pode ser definida como a qualidade, 

quantidade e frequência de organismos invasores; 

XIV - impacto ambiental (observado e/ou inferido): alterações nos ecossistemas ou 

habitats naturais causadas pelas EEI de caráter permanente ou temporário. 

Art. 3°. A lista estadual oficial de espécies exóticas invasoras tem por objetivo 

discriminar, dentre as espécies exóticas, aquelas que apresentam risco ao ambiente, 

às espécies nativas, à saúde e/ou à economia do Estado, a fim de que elas sejam 

reconhecidas pela população e o alerta para o seu uso ou aplicação observado, bem 

como medidas preventivas e de controle possam ser orientadas para evitar, eliminar, 

ou reduzir os danos associados. 

Parágrafo único. A relação das espécies classificadas como exóticas invasoras 

deverá, igualmente, fazer distinção quanto à categoria de restrição, a qual se refere à 

possibilidade ou não do uso controlado das espécies exóticas invasoras. 

Art. 4°. A condução do processo de atualização da lista oficial de espécies exóticas 

invasoras é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Infraestrutura – SEMA, no âmbito do Departamento de Biodiversidade. 

Parágrafo único. Deve ser garantida a ampla participação da comunidade científica, 

instituições de pesquisa, setor produtivo e demais interessados no processo de 

atualização da lista oficial. 

 

DA ESTRUTURA PARA O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 

 

Art. 5º. O processo de atualização da lista oficial de espécies exóticas invasoras deve 

contar com os seguintes atores partícipes: 



 

I - Comissão de Coordenação Executiva: será composta por representantes da 

equipe do Programa Invasoras RS, terá como atribuição o planejamento das ações 

atentando para o cumprimento dos prazos e alcance das metas, bem como a 

realização dos trâmites administrativos, proposição das publicações oficiais, indicação 

dos membros da comissão técnica interinstitucional e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas por esta, entre outros; 

II - Comissão Técnica: será composta pelos coordenadores técnicos, sendo, no 

mínimo, um coordenador para o grupo de fauna e um para o de flora, e terá como 

atribuição a coordenação técnica do processo de avaliação das espécies; 

III - Coordenador técnico: especialista com experiência na área de invasão biológica 

e/ou na avaliação de espécies do grupo que representa, membro da Comissão 

Técnica, com atribuição de conduzir o processo de avaliação das espécies, com o 

apoio da Comissão de Coordenação Executiva e demais participantes do processo; 

IV - Equipe de Avaliação: pesquisador e/ou especialista que, por seu conhecimento e 

experiência de campo será convidado a participar, responsáveis por toda orientação e 

decisões científicas relacionadas à avaliação das espécies exóticas invasoras; 

V - Colaborador Externo: pesquisador e/ou especialista que, por seu conhecimento e 

experiência de campo, pode ser consultado ou manifestar-se voluntariamente sobre a 

situação ou avaliação de uma ou mais espécies em particular. 

Art. 6º. As Comissões de Coordenação Executiva e Técnica serão nomeadas por ato 

do Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura.  

Art. 7º. Os membros da Comissão Técnica serão indicados pela Comissão de 

Coordenação Executiva.  

§ 1º. Deverão ser convidados especialistas com reconhecida atuação em pesquisa 

científica sobre invasão biológica e/ou sobre os grupos taxonômicos das espécies 

exóticas invasoras. 

§ 2º. Fica a cargo da Comissão Técnica a definição de composição da Equipe de 

Avaliação e da subdivisão dos diferentes grupos taxonômicos dentro do grupo de 

fauna e do grupo de flora. 



 

Art. 8º. A Comissão Técnica acompanhará todas as atualizações e revisões que 

porventura ocorrerem no campo da ciência sobre o tema das invasões biológicas 

durante o processo avaliativo, e ficará responsável por adotar os ajustes que se 

fizerem necessários.  

Art. 9º. A fim de tornar o processo transparente, facilitar a consulta de informações, 

bem como agilizar as atualizações futuras da lista oficial de espécies exóticas 

invasoras, a SEMA deve dispor de sistema eletrônico na rede mundial de 

computadores para estruturar o processo de atualização, armazenar a base de dados 

sobre as espécies exóticas avaliadas e o histórico do processo de atualização da lista. 

 

DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 

 

Art. 10. O processo de atualização da lista oficial de espécies exóticas invasoras tem 

caráter técnico-científico e deverá ser realizado utilizando-se dos seguintes critérios 

técnicos: 

I - Histórico de invasão, no Brasil ou outro lugar no mundo; 

II - Condições ambientais favoráveis ao seu estabelecimento no Rio Grande do Sul; 

III - Pressão de propágulo ou impacto ambiental (observado e/ou inferido). 

Art. 11. O processo de avaliação das espécies exóticas para a composição da lista 

oficial de espécies exóticas invasoras no Rio Grande do Sul deverá considerar as 

seguintes diretrizes gerais: 

I - Aplicação dos critérios e procedimentos para elaboração de lista de espécies 

exóticas invasoras reconhecidos por instituições científicas nacionais e internacionais; 

II - Identificação taxonômica confiável; 

III - Ajuste da metodologia à escala regional; 

IV - Consulta às bases de dados disponíveis e sistemas de informações mantidos por 

instituições, nacionais e internacionais reconhecidas, que contenham informações 

relevantes à avaliação do caráter invasor das espécies exóticas, bem como as 

coleções biológicas, a literatura científica relativa à invasão biológica no Estado, no 



 

Brasil e no mundo e as listas nacionais oficiais de espécies exóticas invasoras, quando 

publicadas; 

V - No caso de espécies com cadeia comercial consolidada, serão observadas as 

informações disponíveis sobre os usos aplicados, associados com os dados de 

impacto dessas espécies sobre a biodiversidade; 

VI - A constituição de uma rede de colaboradores externos com conhecimento em 

diferentes grupos da fauna e flora exóticas e em estudos de comunidades biológicas, 

que possuam amplo conhecimento e experiência de campo em suas áreas de 

especialidade, de modo a garantir que as avaliações e recomendações de 

conservação sejam baseadas nos melhores dados e informações científicas 

disponíveis; 

VII - A plena documentação de todas as etapas do processo, por meio de sistema na 

rede mundial de computadores. 

Art. 12. O processo de atualização da lista oficial de espécies exóticas invasoras 

obedecerá às seguintes etapas sequenciais:  

I - Fase preparatória:  

a) Constituição da Comissão de Coordenação Executiva;  

b) Constituição da Comissão Técnica;  

c) Definição dos Coordenadores Técnicos;  

d) Designação da Equipe de Avaliação pela Comissão Técnica;  

e) Convite aos Colaboradores Externos pela Equipe de Avaliação, para participar 

da avaliação das espécies; 

f) Chamada pública para cadastramento de Colaboradores Externos; 

g) Elaboração pela Comissão Técnica, com apoio da Comissão de Coordenação 

Executiva, dos documentos contendo as diretrizes técnicas e instruções a 

serem divulgados aos participantes e definição do cronograma para as 

avaliações.  

II - Fase pré-avaliativa: 



 

a) Compilação de informações sobre as espécies em banco de dados do sistema 

na rede mundial de computadores, com a organização de uma lista geral de 

espécies exóticas invasoras; 

b) Compilação dos dados de registros das espécies da lista geral no Estado para 

organização de uma lista de espécies candidatas a compor a lista oficial; 

c) Definição dos táxons a serem avaliados; 

d) Realização de oficina de nivelamento sobre os critérios de avaliação e 

treinamento do uso do sistema com todos os participantes.  

III - Fase avaliativa:  

a) Distribuição dos táxons entre a Equipe de Avaliação pelo Coordenador 

Técnico; 

b) Compilação dos dados da espécie em avaliação para análise; 

c) Consulta a colaboradores externos, quando existentes; 

d) Preenchimento, revisão dos formulários eletrônicos de avaliação pela Equipe 

de Avaliação e validação pelo Coordenador Técnico;  

e) Padronização e validação preliminar dos formulários das Equipes de Avaliação 

pela Comissão Técnica. 

IV - Fase de consulta pública:  

a) Abertura de consulta pública virtual, para colher contribuições da sociedade;  

b) Avaliação, sistematização e validação para eventual incorporação das 

contribuições da consulta pública pelos Coordenadores Técnicos;  

c) Padronização e validação das avaliações finais pela Comissão Técnica. 

V - Fase de validação:  

a) Realização de oficina de discussão, integração e validação dos resultados dos 

grupos avaliados; 

b) Realização de reunião da Comissão Técnica e Equipe de Avaliação para 

conclusão do processo avaliativo e fechamento da lista. 



 

§ 1º. Os processos avaliativos das espécies exóticas invasoras tramitarão de forma 

independente. 

§ 2º. Os formulários eletrônicos de avaliação das espécies, além de apresentar a 

classificação, os critérios e a justificativa da avaliação, deverão conter, no mínimo, 

informações sobre a distribuição geográfica (local de origem), registros de ocorrência 

conhecidos no Rio Grande do Sul (históricos e atuais), hábitats preferenciais de 

invasão, registros de invasão em unidades de conservação, vetores de dispersão, 

causa da introdução, características biológicas e ecológicas da espécie, e possíveis 

impactos quanto aos aspectos ecológicos, de saúde humana e socioeconômicos. 

§ 3º. A abertura do processo de consulta pública virtual deverá ser precedida por 

ampla divulgação à sociedade dos prazos e formas de manifestação.  

 

DA PUBLICAÇÃO DA LISTA OFICIAL DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO 

RIO GRANDE DO SUL 

 

Art. 13. A publicação da lista oficial de espécies exóticas invasoras no Rio Grande do 

Sul será precedida de apresentação da lista final pela Comissão Técnica em reunião 

do CONSEMA. 

Art. 14. A política de acesso e divulgação dos dados inéditos aportados pelos 

colaboradores externos será definida por meio de resolução específica.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 15. A lista oficial de espécies exóticas invasoras no Rio Grande do Sul, resultado 

do processo de atualização, deve ser tornada pública por Resolução do CONSEMA e 

divulgada à sociedade no sítio eletrônico da SEMA, por meio de publicação indexada 

contendo a nominata de coordenadores e colaboradores. 

Art. 16. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Porto Alegre, XX de XXX de 2021. 
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Of. MIRA-SERRA nº 15 /2021. 

  

Prezados conselheiros, 

 

Encaminhamos PARECER conjunto (MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN) RELATIVO AO PEDIDO 

DE VISTA solicitado ao CONSEMA-RS, em sua plenária de maio/2021, conforme segue: 

 

Inicialmente, cabe destacar que o Instituto MIRA-SERRA solicitou “todos e quaisquer 

documentos utilizados/gerados na CTP GCEM”, conforme facultado no Regimento Interno do 

CONSEMA-RS. Desta sorte, seria natural e salutar, esperar que as discussões e artigos técnicos, 

referendados pela legislação atual, estivessem registradas em atas. No entanto, esta prática tem 

desaparecido paulatinamente e, novamente, a ONG recebeu tão somente o que fora apresentado 

na plenária de maio a este colegiado, acrescido das solicitações de inclusão de CODRAMS emanadas 

da FAMURS1 e da FEPAM2. Solicitações estas, aliás, que diferem muito da proposta a ser votada 

pelos conselheiros. 

Assim, passamos à análise procedida pelo Instituto MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN: 

1) A proposta de CODRAM 10470,00 enseja insegurança técnica e jurídica ao não 

definir as fitofisionomias naturais em que árvores isoladas seriam passíveis de supressão, 

considerando que o Rio Grande do Sul se caracteriza pela presença de dois biomas com diversas 

fitofisionomias distintas. Neste cenário, a Lei 11.428/2006 e o Decreto 6.660/2008 não criam 

exceções para “área antropizada/consolidada” – cuja terminologia sequer consta nestes textos 

legais. 

O conceito elaborado, para o respectivo CODRAM, não define a proporção de indivíduos 

isolados por fração de território considerado, para que sejam considerados “destaque na paisagem 

rural”.  

 
1 “A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – Famurs, ao cumprimentá-lo cordialmente, 
encaminha abaixo itens para serem incluídos na pauta da Câmara Técnica Permanente de Gestão Compartilhada do 
Consema. Enquadramento para supressão de vegetação secundária em estágio médio no Bioma MA, em área urbana, 
para empreendimento não passível de licenciamento ambiental, em zona industrial que não possui licença. Lotes de 
proprietários privados, com empresas operando e infraestrutura.” 
2“ Inclusão de um CODRAM, junto aos de manejo de vegetação nativa para: Corte de árvores nativas isoladas (CAI) - zona 
rural e urbana. 2) Inclusão do conceito de árvores nativas isoladas no glossário, sugestão: aquelas situadas fora de 
remanescentes vegetais nativas sejam florestais ou campestres, cujas copas ou partes aéreas não estejam em contato 
entre si, destacando-se da paisagem como indivíduos isolados.” 
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Outra dificuldade, na interpretação desta atividade, recai na ausência de referência ao 

parâmetro legal para “área rural antropizada/consolidada”. 

Um adensamento populacional (controlado ou não pelo ente municipal) se distingue de 

uma conversão de solo (autorizada ou não), tanto para a causa que culminou na presença de 

indivíduos arbóreos nesta situação, quanto à função ecológica destes em ambiente alterado - rural 

ou urbano. Além disto, a justificativa técnica para tais supressões não aparece em nenhum material 

que subsidie tal proposição. 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO  

Consideram-se árvores isoladas os exemplares arbóreos de espécies exóticas, ou mesmo 

alóctones, no bioma em que se encontram. O corte não deve ser realizado para espécies 

constantes em lista oficial de espécies da flora ameaçadas de extinção ou de protegidas por 

outros atos normativos, bem como aquelas que mantenham espécies epífitas ameaçadas ou 

protegidas, assim como possuam relevância ecológica para espécies da fauna ameaçadas ou 

protegidas por instrumentos legais. 

 

 

2) O CODRAM 10715,00 “MANEJO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM LOTES URBANIZADOS 

NO BIOMA MATA ATLÂNTICA” nos causa, ainda, maior preocupação pela dissociação entre o 

enunciado e o conceito. Há fartos exemplos da problemática criada ao munícipe e ao gestor público 

diante dos loteamentos não licenciados. Inclusive, a Lei Complementar deixa clara a prerrogativa 

do órgão licenciador de determinada atividade sobre as demais autorizações a ela relacionadas. 

Portanto, nos parece contraditório que, em loteamentos licenciados pelo município, a supressão 

da vegetação seja autorizada pelo órgão ambiental estadual. Outro aspecto a considerar se refere 

à presença de infraestruturas mínimas, definidas pelo citado parágrafo 5º artigo 2º Lei Federal 

6.766/79:  

 

Art. 5º. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída 

pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 

iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água 

potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 

(Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007). (Vigência) GRIFO NOSSO 
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Diante disto, cabe questionar como tal infraestrutura foi instalada sem licenciamento, 

seja do loteamento em si, seja da supressão de vegetação, para que tal se efetivasse. Destaca-se, 

ainda, que antes da Lei Federal 11.428/2006 (22/12/2006), vigia o Decreto Federal 750/1993 que 

se caracterizava por seu teor mais restritivo em relação às intervenções no bioma Mata Atlântica.  

 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

 

Remeter à CTP Assuntos Jurídicos para consulta quanto à legalidade desta proposição. 

 

 

 

Cordialmente, 

Biól. Esp. MSc. Lisiane Becker, pelo Instituto MIRA-SERRA 

Eng. Amb. Dr. Gerhard E. Overbeck, pelo IGRÉ 

Biól. MSc. Israel Fick, pela UPAN 

  

 

Em 2/6/2021. 
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Of. MIRA-SERRA nº 21 /2021. 

  

Prezados componentes  

CTP Assuntos Jurídicos 

CONSEMA - RS 

 

Considerando a proposta para CODRAM 10715,00 encaminhada o CONSEMA,  

 

 

 

o Instituto MIRA-SERRA, UPAN e IGRÉ encaminham suas considerações RELATIVAS AO PARECER 

ENVIADO ao CONSEMA-RS, foco da reunião desta CTP AJu. 

 De imediato, apresentamos suscintamente a nossa perspectiva, seguida de jurisprudência 

exemplificativa: 

 

1) A “descrição” não condiz com o “glossário” 

2) Nos parece inconstitucional a possibilidade concedida ao órgão ambiental em autorizar 

supressão de vegetação nativa (especialmente, a da Mata Atlântica) em parcelamento de solo 

(loteamento, desmembramento ou desdobro) ao qual lhe cabia a obrigação vinculada e não 

discricionária de regularizar. Mesmo que procedente, não caberia regulamentação embutida em 

“glossário” de Resolução de CONSEMA.  

 3) Os artigos 30 e 31 da Lei Federal nº 11.428/2006 guardam relação entre a vigência desta Lei da 

Mata Atlântica e a data de aprovação, respectivamente, dos perímetros urbanos e dos Planos 

Diretores, para fins de loteamento ou edificação. Ou seja, é uma diretriz finalística e não, retroativa. 

4) A Lei nº 6766/1979 disciplina o parcelamento do solo urbano, especificamente os loteamentos, 

os desmembramentos e, atualmente, alguns aspectos do condomínio de lotes. O desdobro é 
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disciplinado por lei municipal. Já o condomínio de lotes é regido, predominantemente, pela Lei 

Federal nº 4591/64 e, atualmente, em alguns aspectos pela 6766/79.  

5) Portanto, todo o tipo de parcelamento, para a aprovação do projeto, está sujeito à prévia 

apresentação de licenciamento ambiental expedido por órgão licenciador competente observados  

o porte e a localização do empreendimento, conforme Artigo 13, 14 e 15 da Lei 6766/79. Dessa 

forma, se um parcelamento anterior à Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006) não possui 

licenciamento ele está IRREGULAR e passível de embargo a qualquer momento.  

Lembre-se que mesmo antes da 6766/1979 havia na legislação previsão de preservação de áreas, 

nos moldes das disposições constantes dos códigos florestais vigentes em cada época. 

6) Nossa sugestão: “Autorização para manejo da vegetação, conforme os art. 30 e 31 da Lei Federal 

nº 11.428/2006, nos lotes cujo parcelamento urbano esteja comprovadamente regular segundo 

todas as disposições da Lei Federal nº 6766/1979 e, portanto, licenciado ambientalmente.” 

CODRAM DESCRIÇÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

PORTE 

POTENCIAL 

POLUIDOR 
GLOSSÁRIO 

10715,00 

MANEJO DE 

VEGETAÇÃO NATIVA 

EM LOTES DE 

PARCELAMENTOS 

REGULARES NO BIOMA 

DA MATA ATLÂNTICA 

NÃO SE APLICA MÉDIO 

Autorização para manejo da vegetação, conforme os art. 30 e 

31 da Lei Federal nº 11.428/2006, nos lotes cujo parcelamento 

urbano esteja comprovadamente regular segundo todas as 

disposições da Lei Federal nº 6766/1979 e, portanto, licenciado 

ambientalmente 

 

7)  Na sequência, compilamos ementas que subsidiam os apontamentos acima: 

 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/901355806/apelacao-apl-43306720138260266-sp-

0004330-6720138260266/inteiro-teor-901355952 

https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/901355806/apelacao-apl-43306720138260266-sp-0004330-6720138260266/inteiro-teor-901355952
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/901355806/apelacao-apl-43306720138260266-sp-0004330-6720138260266/inteiro-teor-901355952


 

 

Entidade filiada à RMA e à APEDEMA-RS   
 Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica / MaB-UNESCO 

Secretaria-Executiva: Av. Lageado, 1360/20. Petrópolis. CEP: 90.460-110. Porto Alegre/RS. Fone: (51) 992674201 
Núcleo de Pesquisa/ RPPN MIRA-SERRA:Cerro João Ferreiro, Alto Padilha, s/nº -São Francisco de Paula; Fone (51) 996616564 

www.miraserra.org.br / miraserra@miraserra.org.br / facebook.com/pg/ONGMiraSerra  

3 
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REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. DEVER MUNICIPAL. Não se cuidando, com a regularização 
dos parcelamentos do solo, de uma singela faculdade do Município, mas, isto sim, de um seu 
dever -que tem porte constitucional (inc. VIII do art. 30 da Constituição federal de 1988)-, sua 
omissão atrai o suplemento judiciário (nesse sentido, cf. REsp 292.846 -STJ -Min. HUMBERTO 
GOMES DE BARROS; REsp 259.982 -STJ -Min. FRANCIULLI NETTO), certo, insista-se, que "o 
Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento", no exercício de 
uma atividade "que é vinculada, e não discricionária" (REsp 447.433 -Min. DENISE ARRUDA). 
Não provimento da remessa necessária e parcial acolhida da apelação da Promotoria pública. 
(TJ-SP - AC: 01865616020088260000 SP 0186561-60.2008.8.26.0000, Relator: Ricardo Dip, 
Data de Julgamento: 24/06/2014, 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de 
Publicação: 27/06/2014) 
 

 

 



 

 

Entidade filiada à RMA e à APEDEMA-RS   
 Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica / MaB-UNESCO 

Secretaria-Executiva: Av. Lageado, 1360/20. Petrópolis. CEP: 90.460-110. Porto Alegre/RS. Fone: (51) 992674201 
Núcleo de Pesquisa/ RPPN MIRA-SERRA:Cerro João Ferreiro, Alto Padilha, s/nº -São Francisco de Paula; Fone (51) 996616564 

www.miraserra.org.br / miraserra@miraserra.org.br / facebook.com/pg/ONGMiraSerra  
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APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Loteamento irregular Área ocupada sem o atendimento às 
exigências previstas na Lei 6.766/79 Ausência de infraestrutura adequada no local e violação 
às normas ambientais Responsabilidade do Município Dever constitucional de fiscalização da 
ocupação do solo urbano e seu parcelamento Valor da multa anual, em caso de 
descumprimento, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Valor que se mostra razoável Sentença 
mantida RECURSO IMPROVIDO. 
(TJ-SP - APL: 90619305120098260000 SP 9061930-51.2009.8.26.0000, Relator: Rodrigues de 
Aguiar, Data de Julgamento: 24/04/2014, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de 
Publicação: 30/04/2014) 
 

 

 

Cordialmente, 

 

Biól. Esp. MSc. Lisiane Becker, pelo Instituto MIRA-SERRA 

Biól. MSc. Israel Fick, pela UPAN 

Eng. Amb. Dr. Gerhard E. Overbeck, pelo IGRÉ 

  

 

Em 23/8/2021. 



 

Ao Ilmo. Senhor  
Luiz Henrique Viana 
Presidente do Consema 
 
Of. CTPAJU/CONSEMA nº 11/2021                                   Porto Alegre, 06 de outubro de 2021. 
 
 
Ref.: Legalidade de proposta de inclusão de Código de Ramo na Res. Consema 372/2018  
  

 

Senhor Presidente,  

 

 O Conselho Estadual do Meio Ambiente, em sua 239º Reunião Ordinária, realizada em 17 

de junho de 2021, deliberou pelo encaminhamento à CTP de Assuntos Jurídicos de solicitação 

feita pela MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN para verificar a legalidade de proposta apresentada pela CTP 

de Gestão Compartilhada Estado/Municípios.  

 A proposta apreciada pela plenária e objeto de questionamento se refere à criação de 

Código de Ramo na Resolução Consema 372/2018 para a atividade de Manejo de Vegetação 

Nativa em Lotes Urbanizados no Bioma Mata Atlântica, com definição de enquadramento 

expressa no glossário, conforme destacado abaixo.  

Art. 3º - Criar, no anexo I da Resolução 372/2018, os seguintes empreendimentos e atividades: 
 

10715,00 
MANEJO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM 

LOTES URBANIZADOS NO BIOMA MATA 

ATLÂNTICA. 

Não se 

Aplica 
Médio - Único 

 

Art. 4º - Criar, no anexo II da Resolução 372/2018, os seguintes empreendimentos e atividades: 
 

10715,00 

MANEJO DE 

VEGETAÇÃO NATIVA 

EM LOTES 

URBANIZADOS NO 

BIOMA MATA 

ATLÂNTICA. 

Não se 

aplica  
Médio 

Autorização para supressão em lotes cujo 

parcelamento de solo tenha sido licenciado e para 

aqueles que tiverem parcelamento de solo e 

infraestruturas mínimas, previstas no parágrafo 5º 

artigo 2º Lei Federal 6.766/79, existentes antes da 

publicação da Lei Federal 11.428/2006 (22/12/2006), 

ainda que sem licenciamento, desde que sejam 

observados os percentuais que garantam a 

preservação de vegetação nativa previstos nos artigos 

30 e 31 da mesma lei. 

 



As entidades MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN, no item de nº 2 do parecer de voto vista relatado 

em plenária e ressaltado abaixo, mencionam: preocupação pela dissociação entre o enunciado e 

o conceito, a problemática dos loteamentos não licenciados, a quebra da unicidade do 

licenciamento ambiental e a falta de licenciamento para a instalação das infraestruturas previstas 

na Lei 6.766/79 e para supressão de vegetação. Ainda, informam que antes da Lei Federal 

11.428/2006 (22/12/2006) vigia o Decreto Federal 750/1993, que se caracterizava por seu teor 

mais restritivo.  

 
2) O CODRAM 10715,00 “MANEJO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM LOTES URBANIZADOS NO BIOMA MATA ATLÂNTICA” 
nos causa, ainda, maior preocupação pela dissociação entre o enunciado e o conceito. Há fartos exemplos da 
problemática criada ao munícipe e ao gestor público diante dos loteamentos não licenciados. Inclusive, a Lei 
Complementar deixa clara a prerrogativa do órgão licenciador de determinada atividade sobre as demais 
autorizações a ela relacionadas. Portanto, nos parece contraditório que, em loteamentos licenciados pelo 
município, a supressão da vegetação seja autorizada pelo órgão ambiental estadual. Outro aspecto a considerar se 
refere à presença de infraestruturas mínimas, definidas pelo citado parágrafo 5º artigo 2º Lei Federal 6.766/79: 
 
Art. 5º. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das 
águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública 
e domiciliar e vias de circulação. 
(Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007). (Vigência) GRIFO NOSSO 

Diante disto, cabe questionar como tal infraestrutura foi instalada sem licenciamento, seja do loteamento em si, 
seja da supressão de vegetação, para que tal se efetivasse. Destaca-se, ainda, que antes da Lei Federal 11.428/2006 
(22/12/2006), vigia o Decreto Federal 750/1993 que se caracterizava por seu teor mais restritivo em relação às 
intervenções no bioma Mata Atlântica. 
 
 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 Remeter à CTP Assuntos Jurídicos para consulta quanto à legalidade desta proposição. 

 

  Na 189ª Reunião Ordinária da CTP de Assuntos Jurídicos foram elencados os fundamentos 

que subsidiaram o debate realizado na CTP de Gestão Compartilhada Estado/Municípios, que 

passo a expor. 

  A proposta surgiu a partir de demandas dos órgãos ambientais, Estadual e Municipais, em 

razão da inexistência de enquadramento, no Anexo I da Resolução Consema 372/20181, para o 

licenciamento ambiental da atividade de supressão de vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica, 

quando esta não estiver vinculada a um processo de licenciamento ambiental de parcelamento 

do solo. 

  Cumpre informar que decorre da LC 140/2011 e da Resolução Consema 372/2018 que os 

empreendimentos e atividades serão licenciados ou autorizados ambientalmente por um único 

ente federativo, inclusive quanto à supressão de vegetação nativa vinculada ao licenciamento. 

Isso posto, quando é feito o licenciamento ambiental da atividade de parcelamento do solo, se 

utiliza o código de ramo específico da atividade (3414,40 ou 3415,10) e a análise do pedido de 

supressão de vegetação nativa é feita dentro do mesmo processo, não havendo código de ramo 

específico para a supressão de vegetação. 

 
1 A Resolução Consema 372/2018 dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de 
licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local para o exercício 
da competência municipal no licenciamento ambiental. 



  Ocorre que para as solicitações de autorização de supressão de vegetação no Bioma Mata 

Atlântica em lotes já urbanizados, em áreas parceladas há muitos anos e que contam com toda a 

infraestrutura prevista no artigo 2º da Lei Federal 6.766/79, não há enquadramento no Anexo I 

da Resolução Consema 372/2018. Soma-se a esse exemplo os licenciamentos de parcelamento 

de solo já finalizados, em que são emitidos termos de encerramento. Nesse último caso, após 

garantida a manutenção dos percentuais de vegetação nativa exigidos na Lei 11.428/2006, é 

comum surgir a necessidade de ser autorizada supressão de vegetação em lotes específicos para 

edificação (atividade não licenciável), momento em que também será definida a compensação 

ambiental decorrente dessa.  

  Hoje, no Anexo I da Resolução Consema 372/2018, temos os seguintes ramos de atividades 

de supressão de vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica, com identificação do estágio 

sucessional: 

- Supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração natural, até 2 ha, no Bioma Mata 
Atlântica (Codram 10710,00) - vinculado aos casos específicos de que trata o inciso III do art. 23 da 
Lei Federal nº 11428/2006. 
 
- Supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração natural ou de formação florestal 
com espécies pioneiras para uso alternativo do solo no Bioma Mata Atlântica (Codram 10720,00) 

 
  Importante também ressaltar o fundamento legal que ampara a proposta de criação deste 

novo código de ramo na tabela, esculpido nos artigos 30 e 31 da Lei 11.428/2006 e em seu decreto 

regulamentador. 

Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata Atlântica, para fins de 
loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em 
lei específica, aplicando-se à supressão da vegetação secundária em estágio avançado de 
regeneração as seguintes restrições: 

I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão de 
vegetação secundária em estágio avançado de regeneração dependerá de prévia autorização do 
órgão estadual competente e somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no 
caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio avançado 
de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área total coberta por esta vegetação, 
ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do 
Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis. (...) 

Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em lei, o parcelamento do 
solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação secundária, em estágio 
médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do 
Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de prévia autorização do órgão estadual 
competente, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei. 

§ 1º Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão de 
vegetação secundária em estágio médio de regeneração somente será admitida, para fins de 
loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação 
nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área total coberta 
por esta vegetação.  

§ 2º Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta Lei, a supressão de 
vegetação secundária em estágio médio de regeneração fica condicionada à manutenção de 
vegetação em estágio médio de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área total 
coberta por esta vegetação. (Grifei) 



   Posto isso, conclui-se que inobstante a Lei 11.428/2009, através dos seus artigos 30 e 31, 

permitir que seja emitida autorização para supressão de vegetação secundária em estágio 

avançado de regeneração e supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração, 

atendidos os critérios legais estabelecidos, não há código de ramo na tabela da Resolução 

Consema 372/2018 para o enquadramento da atividade. 

  Além da proposta apresentada criar um código de ramo para suprir tal omissão na 

Resolução Consema 372/2018, consta na nomenclatura que os pedidos de autorizações serão 

para lotes já urbanizados. Também, fica definido no glossário que estes lotes devem possuir as 

estruturas mínimas previstas no parágrafo 5º, artigo 2º da Lei Federal 6.766/79, existentes antes 

da publicação da Lei Federal 11.428/2006.  

 

Em relação a data preestabelecida no glossário, salienta-se que apesar da existência de 

regramento anterior de proteção do Bioma Mata Atlântica, temos que a própria Lei 11.428/2006 

estabelece alguns critérios, como percentuais de preservação, utilizando como base a data de sua 

publicação.  

 

  Quanto à contrariedade apontada em relação à falta de unicidade no licenciamento 

ambiental, cabe frisar que as regras de competências estão bem definidas no artigo 5º da 

Resolução Consema 372/2018. Ademais, merece destaque o §2º do mesmo artigo que dispõe 

que “os empreendimentos e atividades de impacto local que envolvam a necessidade de 

supressão de vegetação em formações florestais nativas e ecossistemas associados no Bioma 

Mata Atlântica serão licenciados pelos órgãos ambientais municipais competentes, desde que os 

respectivos municípios possuam convênio de delegação de competência da gestão da Mata 

Atlântica, devendo na inexistência deste, serem licenciados pelo órgão ambiental estadual 

competente”. 

 

  Assim, diante de todo o exposto e da apresentação de novos pareceres, entregues e 

relatados pelos representantes da Miraserra e da Fetag, que trouxeram subsídios para o debate, 

na 24ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Permanente de Assuntos Jurídicos, realizada no 

dia 04.10.2021, restou referendada por maioria a proposta de criação do Código de Ramo 

10715,00 e do seu respectivo glossário na Resolução Consema 372/2018, não sendo esta 

considerada ilegal. 

 

  Por fim, cabe destacar que a proposta também foi aprovada por unanimidade na Câmara 

Técnica Permanente de Gestão Compartilhada Estado/Municípios e está apta para ser deliberada 

na próxima plenária do Consema. 

   

  Atenciosamente,  

 

 
Marion Heinrich 

                                   Presidente da CTP de Assuntos Jurídicos 
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Parecer nº 01/2021                      Porto Alegre/RS, 23 de setembro de 2021. 

Objeto: CODRAM 

Ementa: Lei Mata Atlântica – Situação Existente – Necessidade de Regularização 

– Minimizar Danos à Coletividade 

 

1. RELATÓRIO 

 

 

Trata-se, em apertada síntese, de parecer-vista jurídico, 

confeccionado no âmbito da Câmara Técnica Permanente de Assuntos Jurídicos 

acerca da criação de código de ramo na Resolução Consema nº 372/2018 para a 

atividade de Manejo de Vegetação Nativa em Lotes Urbanizados no Bioma Mata 

Atlântica, haja vista pedido de vista efetivado pelo presente signatário quando da 

realização da 189ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Permanente de Assuntos 

Jurídicos, essa, por sua vez, realizada aos 25 (vinte e cinco dias) de agosto de 

2021. 

 

Salvo melhor juízo a demanda é originária da 239º reunião ordinária 

do CONSEMA, realizada em 17 de junho de 2021, que deliberou pelo 

encaminhamento à CTP de Assuntos Jurídicos em decorrência solicitação feita pela 

MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN, para verificação da legalidade de proposta 

apresentada pela CTP de Gestão Compartilhada Estado/Municípios. 

 

Em suma, reitera-se que a demanda em análise possui como escopo 

à criação de código de ramo na Resolução Consema nº 372/2018 para a atividade 

de Manejo de Vegetação Nativa em Lotes Urbanizados no Bioma Mata Atlântica, 

com definição de enquadramento expressa no glossário, conforme destacado 

abaixo. 
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Art. 3º- Criar, no anexo I da Resolução 372/2018, os seguintes 

empreendimentos e atividades:  

 

 

 

 

10715,00 

MANEJO DE 

VEGETAÇÃO 

NATIVA EM 

LOTES 

URBANIZADOS 

NO BIOMA MATA 

ATLÂNTICA 

 

 

Não se 

Aplica 

 

 

 

Médio 

 

 

 

      -  

 

 

 

Único  

 

 

 

Art. 4º - Criar, no anexo II da Resolução 372/2018, os seguintes 

empreendimentos e atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10715,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE 

VEGETAÇÃO 

NATIVA EM 

LOTES 

URBANIZADOS 

NO BIOMA MATA 

ATLÂNTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se 

Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

Autorização para 

supressão em lotes cujo 

parcelamento de solo 

tenha sido licenciado e 

para aqueles que 

tiverem parcelamento de 

solo e infraestruturas 

mínimas, previstas no 

parágrafo 5º artigo 2º Lei 

Federal 6.766/79, 

existentes antes da 

publicação da Lei 

Federal 11.428/2006 

(22/12/2006), ainda que 

sem licenciamento, 

desde que sejam 

observados os 

percentuais que 

garantam a preservação 

de vegetação nativa 

previstos nos artigos 30 

e 31 da mesma lei 
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Conforme relatório apresentado na 189ª Reunião Ordinária da 

Câmara Técnica Permanente de Assuntos Jurídicos, tem-se que a questão  “surgiu 

a partir de demandas dos órgãos ambientais, Estadual e Municipais, em razão da 

inexistência de enquadramento, no Anexo I da Resolução Consema 372/2018, para 

o licenciamento ambiental da atividade de supressão de vegetação nativa no 

Bioma Mata Atlântica, quando esta não estiver vinculada a um processo de 

licenciamento ambiental de parcelamento do solo” (grifei). 

 

Foi relatado na oportunidade da última reunião que a “LC 140/2011 e 

da Resolução Consema 372/2018 que os empreendimentos e atividades serão 

licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, inclusive 

quanto à supressão de vegetação nativa vinculada ao licenciamento. Isto posto, 

quando é feito o licenciamento ambiental da atividade de parcelamento do solo, se 

utiliza o código de ramo específico da atividade (3414,40 ou 3415,10) e a análise 

do pedido de supressão de vegetação nativa é feita dentro do mesmo 

processo, não havendo código de ramo específico para a supressão de 

vegetação” (grifei). 

 

Alerta o relatório que “para as solicitações de autorização de 

supressão de vegetação no Bioma Mata Atlântica em lotes já urbanizados, em 

áreas parceladas há muitos anos e que contam com toda a infraestrutura prevista 

no artigo 2º da Lei Federal 6.766/79, não há enquadramento no Anexo I da 

Resolução Consema 372/2018. Soma-se a esse exemplo os licenciamentos de 

parcelamento de solo já finalizados, em que são emitidos termos de encerramento. 

Nesse último caso, após garantida a manutenção dos percentuais de vegetação 

nativa exigidos na Lei 11.428/2006, é comum surgir a necessidade de ser 

autorizada supressão de vegetação em lotes específicos para edificação (atividade 

não licenciável), momento em que também será definida a compensação ambiental 

decorrente dessa”. 

 

Ademais, foi ressaltado no parecer que “inobstante a Lei 11.428/2009, 

através dos seus artigos 30 e 31, permitir que seja emitida autorização para 

supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração e 

supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração, atendidos 
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os critérios legais estabelecidos, não há código de ramo na tabela da Resolução 

Consema 372/2018 para o enquadramento da atividade. Além da proposta 

apresentada para criar um código de ramo para suprir tal omissão na 

Resolução Consema 372/2018, consta na nomenclatura que os pedidos de 

autorizações serão para lotes já urbanizados - MANEJO DE VEGETAÇÃO NATIVA 

PARA LOTES URBANIZADOS NO BIOMA MATA ATLÂNTICA. Também, fica 

definido no glossário que estes lotes devem possuir as estruturas mínimas previstas 

no parágrafo 5º, artigo 2º da Lei Federal 6.766/79, existentes antes da publicação 

da Lei Federal 11.428/2006”.  

 

Disse que “em relação a data preestabelecida no glossário, salienta-

se que apesar da existência de regramento anterior de proteção do Bioma Mata 

Atlântica, temos que a própria Lei 11.428/2006 estabelece alguns critérios, como 

percentuais de preservação, utilizando como base a data de sua publicação”.  

 

A posição é finalizada referindo que “quanto à contrariedade apontada 

em relação à falta de unicidade no licenciamento ambiental, cabe frisar que as 

regras de competências estão bem definidas no artigo 5º da Resolução Consema 

372/2018. Ademais, merece destaque o §2º do mesmo artigo que dispõe que “os 

empreendimentos e atividades de impacto local que envolvam a necessidade de 

supressão de vegetação em formações florestais nativas e ecossistemas 

associados no Bioma Mata Atlântica serão licenciados pelos órgãos ambientais 

municipais competentes, desde que os respectivos municípios possuam convênio 

de delegação de competência da gestão da Mata Atlântica, devendo na inexistência 

deste, serem licenciados pelo órgão ambiental estadual competente”, e que “cabe 

registrar que a proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara Técnica 

Permanente de Gestão Compartilhada Estado/Municípios”. 

 

Ainda conforme o documento apresentado, tem-se que as entidades 

MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN mencionaram “a preocupação pela dissociação entre 

o enunciado e o conceito, a problemática dos loteamentos não licenciados, a 

quebra da unicidade do licenciamento ambiental, a falta de licenciamento para a 

instalação das infraestruturas previstas na Lei 6.766/79 e para supressão de 
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vegetação. Ainda, informa que antes da Lei Federal 11.428/2006 (22/12/2006) vigia 

o Decreto Federal 750/1993, que se caracterizava por seu teor mais restritivo”. 

 

Em suma, esse é o relato do documento/fatos objeto da análise infra. 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

Primeiramente, objetivando, por prudência, delimitar os exatos 

contornos da demanda em análise no presente parecer jurídico, tem-se que o cerne 

da demanda é, salvo melhor juízo, concernente à questão relativa à da criação de 

“código de ramo na Resolução Consema nº 372/2018 para a atividade de 

Manejo de Vegetação Nativa em Lotes Urbanizados no Bioma Mata Atlântica”. 

 

A premissa acima é fundamental para a efetiva compreensão do papel 

desse estudo (posição técnica). 

 

Cediço e pacífico que o direito, logo o Estado (latu senso), devem 

adotar medidas aptas à criação dos instrumentos/meios efetivamente necessários 

à concreção de direitos positivados (explicita ou implicitamente) no ordenamento 

jurídico vigente, sobretudo concernentes ao direitos fundamentais, esses, por sua 

vez, tão sacrificados no país. 

 

Muito poderia ser referido sobre a assertiva acima, entrementes, em 

respeito aos demais integrantes do presente grupo, avançaremos de forma 

objetiva. 

 

Vejamos. 

 

A proposta positivada no documento relatado acima, de forma 

inconteste, não busca criar qualquer fato (realidade). 

 

Contrário isso, o que está sendo proposto é, data máxima vênia, 

regularizar (ou mitigar danos ainda maiores), ao menos sob o aspecto ambiental, 
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situações fáticas preexistentes, sendo que essas (situações), ao que parece, 

possuem dois aspectos a serem avaliados: (i) fundiário e (ii) ambiental. 

 

Penso que, por várias razões, ao menos in casu, nos cabe buscar 

adotar medidas possíveis a minimizar (ou não agravar) os gargalos/problemas já 

existentes nos (i) Municípios/Estado, bem como ao (ii) cidadão. 

 

Explico. 

 

A ilação acima decorre do fato de que, nessas situações (aquisição 

de um lote/terreno sem o hígido atendimento legal referente ao empreendimento 

previsto na Lei nº 6.766/1979 em que o cidadão comum e em regra vulnerável em 

recursos econômicos, financeiros, técnicos, etc), o cidadão inevitavelmente 

restará/adotará, mais cedo ou mais tarde (fato reiteradamente ocorrido no país) 

medidas (sem a anuência do Estado latu senso) visando (sim) viabilizar sua 

moradia. 

 

A ação do cidadão irá, instintivamente, extrair a totalidade da 

vegetação preexistente no imóvel. 

 

Essa situação, indubitavelmente, ocorrerá. 

 

Caso o Estado, em sentido latu, não adote medidas legais para, repito, 

mitigar o problema ambiental possivelmente perfectibilizado em razão da extração 

de vegetação nativa sem autorização (sendo esse um erro sobre uma falha, por 

várias razões, já deflagrada quanto à questão fundiária), tem-se estará/estaremos 

sendo coniventes com atitudes que, com todo respeito a diversas opiniões, em 

nada beneficiam o meio ambiente. 

 

Contrário isso, tal postura, por mero apego à formalismos, ao negar 

uma realidade incontornável, reverte em prejuízos, não somente à sociedade/meio 

ambiente, mas igualmente ao cidadão, na medida em que, de uma forma ou outra, 

é empurrado ao campo da ilegalidade, sendo seus atos passíveis de sanções 

administrativas, cíveis e penais. 
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Mutatis mutandis, o Estado, com tal postura, constrói mais muros à 

formação de uma sociedade efetivamente mais justa e solidária, que visa mitigar 

as desigualdades e potencializar o mínimo existencial aos cidadãos. 

 

Data máxima vênia, esse é o Estado que temos. 

 

Não pode ser o Estado que almejamos. 

 

De forma a consagrar a objetividade em um mundo cada vez mais 

apressado e superficial no tratamento das questões mais importantes e prementes, 

não vejo como não ser favorável à adoção das medidas aptas a viabilizar à 

“autorização para supressão em lotes cujo parcelamento de solo tenha sido 

licenciado e para aqueles que tiverem parcelamento de solo e infraestruturas 

mínimas, previstas no parágrafo 5º artigo 2º Lei Federal 6.766/79, existentes antes 

da publicação da Lei Federal 11.428/2006 (22/12/2006), ainda que sem 

licenciamento, desde que sejam observados os percentuais que garantam a 

preservação de vegetação nativa previstos nos artigos 30 e 31 da mesma lei’. 

 

Por derradeiro, vale frisar que o cumprimento das obrigações 

previstas, mormente, na Lei nº 11.428/2006 é de fundamental interesse da 

sociedade civil, vez que, conforme dispositivos abaixo colacionados, se pode 

perceber que a legislação aplicável aos casos dessa natureza é, por si só, 

extremante onerosa sobre o cidadão.  

 

Senão vejamos: 

 

Art. 8º O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata 

Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação 

primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o estágio de 

regeneração. 

 

 

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos 

estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 
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autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na 

forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, 

com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, 

sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos 

previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no 

mesmo Município ou região metropolitana. 

§ 1º Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação 

ambiental prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, 

com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. 

§ 2º A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos 

casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão 

ilegais. 

 

Art. 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em 

estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão 

autorizados: 

I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, 

atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa 

científica e práticas preservacionistas; 

II - (VETADO) 

III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais 

para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais 

imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas 

de preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da 

reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 ; 

IV - nos casos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei. 

 

Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata 

Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas 

e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica, aplicando-se à 

supressão da vegetação secundária em estágio avançado de 

regeneração as seguintes restrições: 

I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta 

Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio avançado de 

regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual 

competente e somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-1164-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm
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no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação 

nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta 

por cento) da área total coberta por esta vegetação, ressalvado o disposto 

nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do 

Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis; 

II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência 

desta Lei, é vedada a supressão de vegetação secundária em estágio 

avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica para fins de 

loteamento ou edificação. 

 

Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas 

em lei, o parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer 

edificação em área de vegetação secundária, em estágio médio de 

regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no 

Plano Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de 

prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado o disposto nos 

arts. 11, 12 e 17 desta Lei. 

§ 1º Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência 

desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de 

regeneração somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, 

no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação 

nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por 

cento) da área total coberta por esta vegetação. 

§ 2º Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de 

vigência desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio 

médio de regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação 

em estágio médio de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por 

cento) da área total coberta por esta vegetação. (sem grifos no original) 

 

Com efeito, nota-se, principalmente, que os artigos 30 e 31 da Lei 

Ambiental posta, que os proprietários de bens com vegetação nativa referente ao 

Bioma Mata Atlântica possuem rigorosas obrigações ambientais a cumprir, essas 

que (i) ou inviabilizam o uso do imóvel ou (ii) torna possível o uso de 70% ou 50% 

do seu imóvel. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Ante todo o exposto, opinamos pela criação de código de ramo na 

Resolução Consema nº 372/2018 para a atividade de Manejo de Vegetação Nativa 

em Lotes Urbanizados no Bioma Mata Atlântica, haja vista a necessidade de regular 

as situações existentes, de forma a mitigar prejuízos à sociedade civil por meio da 

aplicação dos vetores contidos na Lei nº 11.428/2006. 

 

 

Anderson Ricardo Levandowski Belloli 
Assessor Jurídico FETAG-RS 

 OAB/RS nº 81.110 



 
 

 

Resolução CONSEMA nº xxx/2021 
 

Altera a Resolução 372/2018 que dispõe sobre os 

empreendimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, passíveis de licenciamento 

ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, 

destacando os de impacto de âmbito local para o 

exercício da competência municipal no licenciamento 

ambiental. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA no uso de suas atribuições, que lhe conferem a 
Lei nº 10.330, de 27 de dezembro de 1.994, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – Alterar, no Anexo I da Resolução 372/2018, os seguintes empreendimentos e atividades, passando a 
constar como segue: 

CODRAM DESCRIÇÃO UNIDADE DE 

MEDIDA PORTE 
POTENCIAL 

POLUIDOR 
NÃO 

INCIDÊNCIA 
PORTE 

MÍNIMO 
PORTE 

PEQUENO 
PORTE 

MÉDIO 
PORTE 

GRANDE 
PORTE 

EXCEPCIONAL 

4130,90 

DEPÓSITOS DE 

PRODUTOS EM 

GERAL (CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO/LOG

ÍSTICO) 

Área útil (ha) Baixo Até 5,00 
de 5,01 a 

10,00 
de 10,01 a 

20,00 
de 20,01 a 

50,00 
de 50,01 a 

100,00 
demais 

3011,00 
SERVIÇOS DE 

USINAGEM 
Área útil (m²) Médio  

até 
250,00 

de 250,01 a 
2000,00 

de 2000,01 
a 10000,00 

de 
10000,01 

a 
40000,00 

demais 

1010,10 

BENEFICIAMENTO 

DE MINERAIS NÃO-

METÁLICOS, COM 

TINGIMENTO 

Área útil (m²) Alto  
até 

250,00 
de 250,01 a 

2000,00 
de 2000,01 
a 10000,00 

de 
10000,01 

a 
40000,00 

demais 

3414,40 

PARCELAMENTO 

DO SOLO PARA 

FINS RESIDENCIAIS 

E MISTOS 

(INCLUÍDOS 

EQUIPAMENTOS, 

INFRAESTRUTURA E 

TRATAMENTO DE 

ESGOTO/ETE) 

Área total (ha) Médio  Até 5,00 
de 5,01 

a 20,00 
de 20,01 
a 50,00 

de 
50,01 a 

100,000 
demais 

 
Art. 2º - Criar, no Anexo I da Resolução 372/2018, os seguintes empreendimentos e atividades, passando a 

constar como segue: 

CODRAM DESCRIÇÃO UNIDADE DE 

MEDIDA PORTE 
POTENCIAL 

POLUIDOR 
NÃO 

INCIDÊNCIA 
PORTE 

MÍNIMO 
PORTE 

PEQUENO 
PORTE 

MÉDIO 
PORTE 

GRANDE 
PORTE 

EXCEPCIONAL 



 
 

 

10715,00 

MANEJO DE 

VEGETAÇÃO 

NATIVA EM LOTES 

URBANIZADOS NO 

BIOMA MATA 

ATLÂNTICA. 

NÃO SE APLICA  MÉDIO - ÚNICO 

10470,00 

CORTE DE ÁRVORES 

NATIVAS ISOLADAS 

EM ZONA RURAL 

(ATIVIDADE 

SINAFLOR/IBAMA: 

CORTE DE ÁRVORES 

ISOLADAS) 

NÃO SE APLICA BAIXO - ÚNICO 

 

Art. 3º – Exclui-se o CODRAM 3451,10 – Implantação ou ampliação de rodovias e estradas Municipais (com 

respectivas obras de arte), inclusive não pavimentadas, do Anexo I da Resolução 372/2018. 

 
Art. 4º - Alterar, no anexo II da Resolução 372/2018, os seguintes empreendimentos e atividades, como segue: 

CODRAM DESCRIÇÃO UNIDADE DE 

MEDIDA PORTE 
POTENCIAL 

POLUIDOR GLOSSÁRIO 

3457,00 

IMPLANTAÇÃO OU 

AMPLIAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

DE MOBILIDADE – 

ACESSOS/ 

VIADUTOS/ VIAS 

MUNICIPAIS 

Comprimento 

(m) 
Baixo 

Referente as estruturas necessárias a mobilidade, rodovias, estradas e malha viária 
municipal e suas obras de arte (pontes, viadutos, passarelas, acessos ou estruturas 
similares). Não estão inseridas neste CODRAM as pavimentações e calçamento em 
vias preexistentes. 

 
Art. 5º - Criar, no anexo II da Resolução 372/2018, os seguintes empreendimentos e atividades, como segue: 

CODRAM DESCRIÇÃO UNIDADE DE 

MEDIDA PORTE 
POTENCIAL 

POLUIDOR GLOSSÁRIO 

10715,00 

MANEJO DE 

VEGETAÇÃO 

NATIVA EM LOTES 

URBANIZADOS NO 

BIOMA MATA 

ATLÂNTICA. 

Não se aplica  médio 

Autorização para supressão em lotes cujo parcelamento de solo tenha sido 

licenciado e para aqueles que tiverem parcelamento de solo e infraestruturas 

mínimas, previstas no parágrafo 5º artigo 2º Lei Federal 6.766/79, existentes antes 

da publicação da Lei Federal 11.428/2006 (22/12/2006), ainda que sem 

licenciamento, desde que sejam observados os percentuais que garantam a 

preservação de vegetação nativa previstos nos artigos 30 e 31 da mesma lei. 

10470,00 

CORTE DE ÁRVORES 

NATIVAS ISOLADAS 

EM ZONA RURAL 

(ATIVIDADE 

SINAFLOR/IBAMA: 

CORTE DE ÁRVORES 

ISOLADAS) 

Não se aplica Baixo 

Consideram-se árvores isoladas os exemplares arbóreos situados fora de 

fitofisionomias naturais, destacando-se da paisagem como indivíduos isolados que 

estejam localizados em área antropizada/consolidada e que não envolvam o corte 

de espécies constantes em lista oficial de espécies da flora ameaçadas de extinção 

ou protegidas por outros atos normativos. 

10440,20 

MANEJO DA 

ARBORIZAÇÃO 

URBANA, 

ARBORETOS E 

ÁRVORES ISOLADAS 

(ATIVIDADE 

SINAFLOR/IBAMA: 

CORTE DE ÁRVORES 

ISOLADAS) 

Não se aplica Baixo 

 



 
 

 

 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
                                                                                                                        
Porto Alegre, xx de outubro de 2021.                                                             
 

 
 
 

Luiz Henrique Viana 
Presidente do CONSEMA 

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura 
 
 



 
Porto Alegre, 06 de outubro de 2021. 

Exmo. Sr.  

LUIZ HENRIQUE VIANA 

Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura 

Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

 

Prezado Senhor, 

O Conselho Estadual do Meio Ambiente, em  Reunião Ordinária nº 239, realizada em 17 de junho 

de 2021, deliberou pelo encaminhamento à CTP de Gestão Compartilhada Estado/Municípios demanda 

do Instituto MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN, a qual questiona a proposta de glossário apresentada  por esta 

CTP para as seguintes atividades: CORTE DE ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS EM ZONA RURAL (ATIVIDADE 

SINAFLOR/IBAMA: CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS) e MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA, ARBORETOS 

E ÁRVORES ISOLADAS (ATIVIDADE SINAFLOR/IBAMA: CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS). 

 

Parte da minuta apresentada na referida reunião do CONSEMA, contendo os itens em debate: 

 

Art. 3º - Criar, no anexo I da Resolução 372/2018, os seguintes empreendimentos e atividades, 
como segue: 
 

CODRAM DESCRIÇÃO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
PORTE 

POTENCIAL 
POLUIDOR 

NÃO 
INCIDÊNCIA 

PORTE 
MÍNIMO 

PORTE 
PEQUENO 

PORTE 
MÉDIO 

PORTE 
GRANDE 

PORTE 
EXCEPCIONAL 

10470,00 

CORTE DE 
ÁRVORES 
NATIVAS 
ISOLADAS EM 
ZONA RURAL 
(ATIVIDADE 
SINAFLOR/IBAMA: 
CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS) 

NÃO SE 
APLICA 

BAIXO - ÚNICO 

 

Art. 4º - Criar, no anexo II da Resolução 372/2018, os seguintes empreendimentos e atividades, 
como segue: 

 

CODRAM DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
PORTE 

POTENCIAL 
POLUIDOR 

GLOSSÁRIO 

10470,00 

CORTE DE 
ÁRVORES 
NATIVAS 
ISOLADAS EM 
ZONA RURAL 
(ATIVIDADE 
SINAFLOR/IBAMA: 
CORTE DE 

Não se 
aplica  

Baixo 

Consideram-se árvores isoladas os exemplares arbóreos situados 
fora de fitofisionomias naturais, destacando-se da paisagem como 
indivíduos isolados que estejam localizados em área 
antropizada/consolidada e que não envolvam o corte de espécies 
constantes em lista oficial de espécies da flora ameaçadas de 



 
ÁRVORES 
ISOLADAS) 

extinção ou protegidas por outros atos 
normativos. 

10440,20 

MANEJO DA 
ARBORIZAÇÃO 
URBANA, 
ARBORETOS E 
ÁRVORES 
ISOLADAS 
(ATIVIDADE 
SINAFLOR/IBAMA: 
CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS) 

Não se 
aplica  

Baixo 

 

O Parecer Conjunto apresentado pelas entidades MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN, traz e as seguintes 

considerações no item 1, bem como proposta de alteração: 

1) A proposta de CODRAM 10470,00 enseja insegurança técnica e jurídica ao não 

definir as fitofisionomias naturais em que árvores isoladas seriam passíveis de 

supressão, considerando que o Rio Grande do Sul se caracteriza pela presença de 

dois biomas com diversas fitofisionomias distintas. Neste cenário, a Lei 11.428/2006 

e o Decreto 6.660/2008 não criam exceções para “área antropizada/consolidada” – 

cuja terminologia sequer consta nestes textos legais. O conceito elaborado, para o 

respectivo CODRAM, não define a proporção de indivíduos isolados por fração de 

território considerado, para que sejam considerados “destaque na paisagem rural”. 

Outra dificuldade, na interpretação desta atividade, recai na ausência de referência 

ao parâmetro legal para “área rural antropizada/consolidada”. Um adensamento 

populacional (controlado ou não pelo ente municipal) se distingue de uma 

conversão de solo (autorizada ou não), tanto para a causa que culminou na presença 

de indivíduos arbóreos nesta situação, quanto à função ecológica destes em 

ambiente alterado - rural ou urbano. Além disto, a justificativa técnica para tais 

supressões não aparece em nenhum material que subsidie tal proposição.  

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO Consideram-se árvores isoladas os exemplares arbóreos 

de espécies exóticas, ou mesmo alóctones, no bioma em que se encontram. O corte 

não deve ser realizado para espécies constantes em lista oficial de espécies da flora 

ameaçadas de extinção ou de protegidas por outros atos normativos, bem como 

aquelas que mantenham espécies epífitas ameaçadas ou protegidas, assim como 

possuam relevância ecológica para espécies da fauna ameaçadas ou protegidas por 

instrumentos legais. 

 

 Diante do exposto, a matéria foi pautada novamente na CTP de Gestão Compartilhada/Estado 

Município, onde foram apresentadas as razões para o retorno da desta à CTP para nova discussão, ao 

passo que a CTP entendeu pela confecção de Parecer apresentando contraponto, conforme segue. 

  

 



 
 

 

REFERÊNCIA: Of. MIRA-SERRA nº 15 /2021 

ASSUNTO: PARECER conjunto (MIRA-SERRA, IGRÉ e UPAN) RELATIVO AO PEDIDO DE VISTA solicitado ao 

CONSEMA-RS, em sua plenária de maio/2021- novo CODRAM 10470,00 – corte de árvores nativas 

isoladas. 

 

PARECER: 

A Câmara Técnica Permanente de Gestão Compartilhada do Consema aprovou o CODRAM 

10470,00 – corte de árvores nativas isoladas, mas a partir do Parecer das ONGs a proposta retornou para 

a CTP para nova análise, considerando as ponderações das ONGS. Importante dizer que a atividade de 

corte de arvores nativas isoladas já é atividade definida pelo IBAMA no SINAFLOR, ficando a cargo dos 

Estados de efetivamente definirem o que são as árvores nativas isoladas. Seguem considerações sobre o 

parecer: 

Sobre o item “1” do citado parecer, transcrito: 

A proposta de CODRAM 10470,00 enseja insegurança técnica e jurídica ao 

não definir as fitofisionomias naturais em que árvores isoladas seriam 

passíveis de supressão, considerando que o Rio Grande do Sul se caracteriza 

pela presença de dois biomas com diversas fitofisionomias distintas. Neste 

cenário, a Lei 11.428/2006 e o Decreto 6.660/2008 não criam exceções para 

“área antropizada/consolidada” – cuja terminologia sequer consta nestes 

textos legais.  

 Quanto a definir as fitofisionomias naturais em que árvores isoladas seriam passiveis de 

supressão, entendemos que, a partir do momento que definirmos fitofisionomias estaremos justamente 

trazendo insegurança jurídica, pois o CODRAM vem para somente autorizar corte de árvores isoladas fora 

de remanescentes de vegetação nativa. Justamente pela legislação, no geral, não criar exceções, 

precisamos ter uma atividade que contemple a possibilidade de corte de árvores isoladas em locais já 

consolidados, citamos como exemplo, uma árvore nativa no meio de uma lavoura. 

Sobre a questão de não se definir proporção de indivíduos isolados por fração, houve um 

entendimento de que são determinações técnicas e que a definição contida no glossário, já determinaria 

a forma de análise. Poderíamos determinar um número, mas daí ficaria a pergunta? Porque 5 e não 6? 

Por exemplo. 

O parâmetro legal para análise de uma área rural consolidada/antropizada é a Lei Federal nº 

12.651/2012, entendemos que esse conceito é muito claro entre os analistas e técnicos dos órgãos 

ambientais. 

Quanto à proposta apresentada, para alteração do Glossário, transcrevemos: 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: Consideram-se árvores isoladas os exemplares 

arbóreos de espécies exóticas, ou mesmo alóctones, no bioma em que se 

encontram. O corte não deve ser realizado para espécies constantes em lista 



 
oficial de espécies da flora ameaçadas de extinção ou de protegidas por outros 

atos normativos, bem como aquelas que mantenham espécies epífitas 

ameaçadas ou protegidas, assim como possuam relevância ecológica para 

espécies da fauna ameaçadas ou protegidas por instrumentos legais. 

Primeiramente, importante dizer que a autorização para o corte de exemplares exóticos não tem 

obrigação em lei federal ou estadual, pode ter municipal, mas para o Estado não exige licenciamento. 

Quanto a incluir exemplares que mantenham espécies epífitas ameaçadas ou protegidas como não 

passíveis de corte, entendemos que o corte ou não deve passar por uma análise técnica, e, portanto, todas 

as questões, inclusive legais, deverão ser analisadas. Ademais poderão ocorrer situações onde um 

exemplar nativo, mesmo que constante em listas de ameaçadas pode ser autorizado ao corte. 

Assim, entende-se por manter o conceito descrito e já aprovado por unanimidade nesta Câmara 

Técnica. 

 Desse modo, diante da apresentação de pareceres que subsidiaram os debates na CTP GCEM, 

restou aprovado por unanimidade o Parecer da CTPGCEM ora apresentado. 

 Assim sendo, a Câmara Técnica Permanente Estado/Municípios deliberou pela manutenção da 

proposta originalmente oferecida na 239ª Reunião Ordinária do CONSEMA. 

Sendo o que tínhamos para o momento. 

Cordialmente, 

 

        
Marcelo Camardelli Rosa 

Presidente da CTP Gestão Compartilhada Estado/Município 

Conselho Estadual do Meio Ambiente 
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Of. MIRA-SERRA Nº 42/2021  

Aos 
Ilmos Conselheiros 
CONSEMA-RS                              

                                                   

   

Prezados conselheiros, 

 

Diante da análise de alguns processos administrativos para licenciamento/autorização 

ambiental, esta entidade ambientalista vislumbrou inconsistências na aplicação de algumas tipologias, 

para as quais solicitamos esclarecimentos/orientações, conforme segue: 

 

1) CODRAM 4720,10 ATRACADOURO / PÍER / TRAPICHE / ANCORADOURO Estruturas para 

ancoragem de embarcações destinadas ao lazer, esporte e pesca artesanal. 

 Comprimento até 100,00 m;  Potencial Poluidor Médio 

 Considerando que a Lei Federal nº 12.651/ 2012, estabelece que a construção de rampa de 

lançamento de barcos e pequeno ancoradouro é atividade eventual ou de baixo impacto ambiental 

e, a Resolução CONSEMA nº 372/2018, a tipifica como de médio potencial poluidor, é necessário 

estabelecer critério para a exigência do licenciamento ambiental. 

 Imprescindível observar a possibilidade de dano ambiental decorrente da instalação de vários 

atracadouros e afins, contíguos em uma mesma área (Fig.1 e 2). 

 Como sugestão ilustrativa, talvez fosse interessante estabelecer critérios à luz da estratégia 

utilizada nas torres de telecomunicação, que abrigam diversas antenas de telecomunicações e 

radiodifusão, incluindo televisão, em uma única estrutura. 
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Figura 1 – imagem de satélite atual, em área do bioma Mata Atlântica 

 

Figura 2 – imagem de satélite, de 2002, da mesma área da figura anterior. 

 

 2)  CODRAM 3414,40: Parcelamento do solo para fins residenciais e mistos (INCLUÍDOS 

EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E TRATAMENTO DE ESGOTO/ETE)  

Área total até 20,00 (ha); Potencial Poluidor Médio 
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GLOSSÁRIO alterado  

De: Parcelamento de solo para instalação de loteamento ou condomínio, para ocupação unifamiliar 

(uma família por unidade), com ou sem unidades edificadas pelo empreendedor. 

Para: Parcelamento de solo para fins de loteamento, desmembramento, ou condomínio, 

independente de unifamiliar ou plurifamiliar. Este ramo não envolve a necessidade de licenciamento 

ambiental de edificações em zona urbana consolidada conforme definido em Lei. 

Questão:  

A que Lei se refere o glossário, considerando o Art. 11 da Lei Federal nº 11.428/2006 exigido, via de 

regra, em processo de licenciamento ambiental?   

 

3) 6111,00: ÁREA DE LAZER (CAMPING/BALNEÁRIO/PARQUE TEMÁTICO)  

Baixo Potencial Poluidor 

GLOSSÁRIO 

 Espaço destinado às atividades sociais, cívicas, esportivas, culturais, recreativas, de entretenimento e 

contato com o ambiente. Serão passíveis de licenciamento ambiental os empreendimentos que 

utilizarem áreas de preservação permanente. Não se enquadra nesta modalidade a orla marítima. 

Questão: 

Considerando que, apesar da atividade /empreendimento ser considerado de impacto local, há 

possibilidade que os danos ambientais extrapolem os limites do território1 quando da supressão 

em área com Mata Atlântica, patrimônio nacional2. Neste contexto, solicitamos saber qual a Lei 

que ampara o descrito (com destaque) no glossário deste CODRAM. 

Observações: 

1) Segundo a Resolução CONAMA nº 237/1997, em seu Anexo I, são ATIVIDADES OU 

EMPREENDIMENTOS SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 20. Turismo - 

complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos 

 
1 http://www.abes-rs.uni5.net/centraldeeventos/_arqTrabalhos/trab_20160919125136000000702.pdf 
2 artigo 225, parágrafo 4º, da Constituição Federal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art225
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2)  INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 12/2018: É obrigada à inscrição no CTF/APP, 

Código: 19 – 1 Descrição: Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos 

 

Acrescentamos que: 

Os Parques Temáticos tem albergado uma variedade de atividades/empreendimentos. Três 

processos licenciatórios, por nós analisados, mostraram condicionantes e ações de fiscalização aquém 

do que demandaria cada atividades/ empreendimentos caso não estivessem correlacionados. Pior. 

Um despacho em AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 5000654-04.2021.8.21 abriu possibilidade para um 

precedente muito perigoso, ao arrepio do previsto no art. 3º da resolução CONSEMA nº 372/2018 

(compilada). 

De outra sorte, alertamos para um potencial “modus operandi” para burla da legislação 

vigente, onde incorporações imobiliárias (atividade principal ou secundária no CNAE) tem requerido 

licenciamento para áreas de lazer/parques temáticos em áreas de expansão urbana. 

 

Aproveitando a oportunidade, solicitamos sua atenção no sentido buscar orientação sobre 

situações relativas aos licenciamentos/autorizações ambientais, tais como: 

 

-   LPI contendo condicionantes que nos parecem sem sentido, como conceder o prazo de até de um 

ano após a supressão vegetal, para averbar a área de compensação ambiental no terreno do 

empreendimento autorizado (mesmo que em ecossistema distinto) e, algumas vezes, obrigando a 

reposição florestal para a mesma supressão daquela Licença. 

 

- reposição florestal ocorrendo sem avaliação do impacto sobre a dinâmica ecológica local, inclusive, 

realizadas com espécies de outros ecossistemas; 

 

- transferência de espécies, como Xaxim (Dicksonia sellowiana), para área do mesmo lote sem 

“contabilizar” os que ali já existem;  
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-  inexigibilidade da apresentação de laudo técnico comprovando a presença/ausência de horizonte 

Glei (Resolução CONSEMA nº 380/2018), em solicitações para intervenção em áreas úmidas urbanas; 

 

- LO com condicionantes que preveem “regularização das construções existentes”, pois se entende 

que tal deveria contar na LI;  

 

- concursados para cargo de nível médio assumindo as atribuições do licenciamento ambiental em 

detrimento dos licenciadores técnicos ambientais (nível superior) concursados no órgão ambiental 

municipal; 

 

- processos de licenciamento aceitando laudos de fauna e de flora assinados por profissional não 

habilitado para tais atribuições; 

 

- modo de acesso aos lançamentos municipais na plataforma do SINAFLOR, visando ao controle social. 

 

  Por derradeiro, solicitamos retorno em relação ao constante na ata da audiência do dia 

16/08/2021 referente ao Procedimento Administrativo N.° 01633.000.194/2021, enviada pela 

Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre. 

 Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem 

oportunos. 

 Atenciosamente, 

                                

                      Coordenadora-presidente 
                                   Instituto MIRA-SERRA                                 

Em 08/09/2021 
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Resolução CONSEMA XXX/2021 

 

Estabelece procedimentos e critérios para a emissão de Licença 

Ambiental por Compromisso - LAC, para as atividades passíveis 

de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº 

10.330, de 27 de dezembro de 1.994, 

 

Considerando o disposto no art. 54, inciso VI, da Lei 15.434/2020, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente do 

Rio Grande do Sul e atribui a este Conselho dispor sobre a Licença Ambiental por Compromisso; 

Considerando que o licenciamento ambiental é um importante instrumento para a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, e essencial para o desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul; 

Considerando que uma parcela das atividades elencadas como efetiva ou potencialmente poluidoras e utilizadoras de 

recursos naturais, por sua baixa complexidade, possuem seus riscos e impactos ambientais conhecidos e os seus 

controles ambientais padronizados pelos órgãos ambientais e, por consequência, previsibilidade dos atos administrativos 

expedidos; 

Considerando que a emissão da Licença Ambiental por Compromisso antecipa o controle ambiental e auxilia a 

fiscalização ambiental do Estado sobre o empreendimento, além de auxiliar na regularidade ambiental do empreendedor; 

Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental de 

empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras, de forma a tornar mais ágil e eficiente o processo; 

Considerando que os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima do cidadão e da boa fé permitem o avanço 

para a administração pública ambiental, dos quais voltam-se, necessariamente, para evolução em transparência, 

objetividade, racionalidade e clareza, através do uso da tecnologia e da qualificação do procedimento administrativo que 

permite a instauração do processo. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer procedimentos e critérios para a emissão da Licença Ambiental por Compromisso (LAC), para as 

atividades passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Parágrafo único. Os municípios poderão, por meio de regulamento próprio, adotar a LAC para as atividades constantes 

no Anexo I desta Resolução, devendo atender os critérios mínimos estabelecidos nesta norma. 
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Art. 2º. Para os fins previstos nesta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

 

I - Licença Ambiental por Compromisso (LAC): procedimento eletrônico autorizando a localização, a instalação e a 

operação da atividade ou do empreendimento, mediante Declaração de Adesão e Compromisso (DAC) do empreendedor 

aos critérios, pré-condições, documentos, requisitos e condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade 

licenciadora e respeitadas as disposições definidas nesta Resolução. 

II - Declaração de Adesão e Compromisso (DAC): documento a ser apresentado no procedimento de licenciamento 

ambiental por adesão e compromisso, com informações técnicas sobre a instalação e operação de atividade ou 

empreendimento e a identificação e a caracterização dos impactos ambientais e das medidas preventivas, mitigadoras e 

compensatórias, conforme modelo do Anexo III. 

III - Representante Legal: pessoa física designada, por meio de instrumento de mandato (tais como: contrato social, ata 

de nomeação em assembleias gerais, nomeação por atos expedidos pela administração publicada no Diário Oficial do 

Estado), para representar integralmente a pessoa jurídica em todas as suas obrigações. 

IV - Responsável Técnico: profissional com registro no respectivo conselho de classe, com habilitação regular, 

responsável por todas as informações prestadas, desde o seu requerimento até a emissão do documento postulado, 

inclusive pela Declaração de Adesão e Compromisso (DAC). 

 

Art. 3º. A Licença Ambiental por Compromisso (LAC) deverá ser solicitada por meio de sistema eletrônico. 

 

Parágrafo único. São considerados passíveis de Licença Ambiental por Compromisso (LAC) os empreendimentos e 

atividades descritos no Anexo I desta Resolução. 

 

Art. 4º. A Licença Ambiental por Compromisso atesta em uma única etapa a viabilidade ambiental do empreendimento, 

bem como autoriza a sua instalação e operação, desde que observados, implementados e mantidos os controles 

ambientais impostos para a atividade potencialmente poluidora. 

 

Parágrafo único. Somente poderá ser realizada intervenção na área do empreendimento após a emissão da LAC. 

 

Art. 5º. O órgão ambiental licenciador estabelecerá as condicionantes ambientais para a LAC, que será emitida após a 

apresentação dos documentos elencados no Anexo II e da Declaração de Adesão e Compromisso constante no Anexo III 

desta Resolução. 

 

Art. 6º. A autorização de supressão de espécime nativa isolada e a Outorga do Direto de Uso da Água ou a sua dispensa, 

quando couberem, deverão ser anexadas com os outros documentos constantes no anexo II. 
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Art. 7º. A Certidão de Zoneamento Municipal deverá atestar que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão 

em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo do município, especificando a existência ou não 

de restrições ao uso da mesma para a atividade proposta. 

 

Art. 8º. Não estão sujeitas à LAC as atividades e os empreendimentos: 

I - que necessitem de conversão de áreas de remanescentes de ambientes naturais; 

II - que necessitem de intervenção em Áreas de Preservação Permanente – APP; 

III - sujeitas ao licenciamento ambiental por meio de EIA/RIMA;  

IV - que se localizem em Unidades de Conservação e suas zonas de amortecimento;  

V – que necessitem de regularização por estarem em instalação ou operação sem licenciamento ambiental; e 

VI – que geram efluentes líquidos a partir de seu processo produtivo, exceto aqueles que façam reuso do mesmo ou o 

enviem para tratamento externo. 

 

§1º.  A existência de área de preservação permanente na área do empreendimento não inviabiliza a emissão da LAC, 

desde que não haja qualquer tipo de intervenção na mesma. 

§2º. A supressão de espécimes nativas isoladas não se caracterizam como conversão de áreas de remanescentes de 

ambientes naturais, desde que previamente autorizado pelo órgão ambiental competente. 

 

Art. 9º. Para os empreendimentos que venham a se localizar em um dos municípios que possuem sítios paleontológicos 

integrantes do patrimônio cultural do Estado, conforme Lei nº 11.738, de 13 de janeiro de 2002, deverá ser apresentado, 

além dos documentos citados no Anexo II, Laudo Técnico Paleontológico conclusivo, acompanhado da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART. 

 

§1º. A LAC só poderá ser emitida para os casos em que não houver registro de sítios paleontológicos na área do 

empreendimento, conforme conclusão do Laudo Técnico Paleontológico.  

§2º. Fica dispensado o atendimento deste artigo para os casos de renovação de LAC e nos casos em que não houver 

necessidade de novas instalações ou intervenções na área do empreendimento. 

 

Art. 10. O prazo de validade da LAC deverá ser de no mínimo 5 (cinco) anos e no máximo 10 (dez) anos, de acordo com 

as características da atividade e a critério do órgão ambiental competente. 

 

Art.11. Os pedidos de renovação da LAC deverão ser solicitados para empreendimentos que já possuem LAC emitida ou 

LO a ser renovada, cuja atividade passou a ser licenciada por meio de LAC, devendo ser apresentados os documentos 

constantes na coluna “Ren LAC” do Anexo II e Declaração de Adesão e Compromisso constante no Anexo III, conforme o 

ramo de atividade do empreendimento. 
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Art. 12. Havendo necessidade de alteração da Licença, deverá ser solicitada nova LAC. 

§ 1º. Para emissão da nova LAC deverão ser apresentados somente os documentos relacionados com a alteração 

efetuada, listados no anexo II. 

§ 2º. Não será emitida nova LAC nos casos em que a alteração pretendida não se enquadre nos critérios definidos nesta 

resolução. 

 

Art. 13. O Empreendedor poderá optar pelo arquivamento de processo de licenciamento ambiental iniciado antes da 

entrada em vigor desta Resolução, independente da fase que se encontra, devendo ser requerido o seu licenciamento 

por LAC. 

 

Art. 14. A emissão da LAC não dispensa a necessidade de outras autorizações e licenças exigidas pela legislação 

vigente. 

 

Art. 15. Além dos outros casos previstos na legislação, o órgão ambiental licenciador, mediante decisão motivada, poderá 

suspender, cancelar ou anular uma licença expedida, quando identificada informação falsa, omissa ou enganosa de 

temas determinantes para a emissão da licença. 

 

Parágrafo único. A fiscalização ambiental sobre os empreendimentos licenciados poderá ser realizada a qualquer 

momento pelos órgãos ambientais competentes. 

 

Art. 16. As responsabilidades técnica, administrativa, civil e criminal sobre as informações e documentos anexados ao 

processo de licenciamento para obtenção da LAC são do empreendedor (pessoa física ou jurídica) e de seu Responsável 

Técnico. 

 

Art. 17. O órgão ambiental competente deverá dar publicidade da data em que se dará início o procedimento de 

licenciamento ambiental por meio de LAC.  

 

Art. 18. Essa Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Porto Alegre, XX de XXXX de 2021. 

Luiz Henrique Viana 

Presidente do CONSEMA 
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ANEXO I 

Tabela de Atividades Licenciáveis por LAC 

CODRAM DESCRIÇÃO 
POTENCIAL 
POLUIDOR 

PORTES 

111,96 AÇUDE PARA IRRIGAÇÃO - APENAS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA baixo todos os portes 

112,11 CRIAÇÃO DE AVES DE CORTE médio todos os portes 

114,34 CRIAÇÃO DE SUÍNOS - TERMINAÇÃO - COM MANEJO DE DEJETOS SOBRE CAMAS médio até o porte grande 

117,10 CRIAÇÃO DE BOVINOS (SEMI-CONFINADO) alto até o porte grande 

118,10 
CENTRAIS DE BENEFICIAMENTO DE DEJETOS SECOS DE CRIAÇÕES DE ANIMAIS 

CONFINADOS 
médio todos os portes 

126,10 SILVICULTURA DE EXÓTICAS - COM ALTA CAPACIDADE INVASORA (PINUS SP E OUTRAS) alto 
porte pequeno e 

médio 

126,20 
SILVICULTURA DE EXÓTICAS COM BAIXA CAPACIDADE INVASORA (EUCALYPTUS SP, 

ACACIA MEARNSII E OUTRAS) 
médio 

porte pequeno e 
médio 

550,00 DRAGAS CLASSE I OU II médio todos os portes 

1030,20 
FABRICAÇÃO DE TELHAS/TIJOLOS/OUTROS ARTIGOS DE BARRO COZIDO, SEM 

TINGIMENTO 
médio todos os portes 

1051,00 
FABRICAÇÃO DE PEÇAS/ORNATOS/ESTRUTURAS/ PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO, 

CONCRETO, GESSO 
baixo todos os portes 

1052,00 FABRICAÇÃO DE ARGAMASSA médio todos os portes 

1053,00 USINA DE PRODUÇÃO DE CONCRETO médio todos os portes 

1060,20 ELABORAÇÃO DE ARTEFATOS DE VIDRO E CRISTAL médio todos os portes 

1121,40 
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS/ ARTEF/ RECIPIENTES, SEM TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIE E COM PINTURA A PINCEL 
médio todos os portes 

1121,50 
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS/ ARTEF/ RECIPIENTES/ OUTROS METALÍCOS, SEM 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E SEM PINTURA 
médio todos os portes 

1123,40 
FUNILARIA, ESTAMPARIA E LATOARIA, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E COM 

PINTURA A PINCEL 
médio todos os portes 

1123,50 
FUNILARIA, ESTAMPARIA E LATOARIA, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E SEM 

PINTURA 
médio todos os portes 

1210,80 
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, SEM 

TRATAMENTO SUPERFÍCIE INCLUSIVE TRATAMENTO TÉRMICO, SEM FUNDIÇÃO E SEM 
PINTURA 

médio todos os portes 

1510,20 SERRARIA E DESDOBRAMENTO SEM TRATAMENTO DE MADEIRA médio todos os portes 

1540,00 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS/ ESTRUTURAS DE MADEIRA (EXCETO MÓVEIS) médio todos os portes 

1640,10 FABRICAÇÃO DE COLCHÕES/ESTOFADOS (EXCETO FABRICAÇÃO DE ESPUMA) baixo todos os portes 

1721,22 
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPEL/ PAPELÃO/ CARTOLINA/ CARTÃO, COM 

OPERAÇÕES SECAS, SEM IMPRESSAO GRÁFICA 
baixo todos os portes 

1940,00 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE COUROS E PELES (EXCETO CALÇADO) médio todos os portes 
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2065,20 USINA DE ASFALTO E CONCRETO ASFALTÍCO, A FRIO médio todos os portes 

2310,21 
FABRICAÇÃO DE ARTEF DE MATERIAL PLÁSTICO, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, 

COM IMPRESSÃO GRÁFICA E OU METALIZAÇÃO 
médio todos os portes 

2310,22 
FABRICAÇÃO DE ARTEF DE MATERIAL PLÁSTICO, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, 

SEM IMPRESSÃO GRÁFICA 
baixo todos os portes 

2320,00 FABRICAÇÃO DE CANOS, TUBOS E CONEXÕES E/OU LAMINADOS PLÁSTICOS baixo todos os portes 

2330,00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ACRÍLICOS médio todos os portes 

2510,00 FABRICAÇÃO DE CALÇADOS médio todos os portes 

2511,20 
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS/COMPONENTES PARA CALÇADOS, SEM TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIE 
médio todos os portes 

2624,20 SALGAMENTO DE PESCADO médio todos os portes 

2624,30 ARMAZENAMENTO DE PESCADO baixo todos os portes 

2692,10 FABRICAÇÃO DE ERVA-MATE baixo todos os portes 

2693,00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DA MANDIOCA médio todos os portes 

3001,20 FABRICAÇÃO DE JÓIAS/ BIJUTERIAS, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE médio todos os portes 

3002,20 FABRICAÇÃO DE ENFEITES DIVERSOS, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE baixo todos os portes 

3003,10 FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NÃO ELÉTRICOS médio todos os portes 

3003,20 
FABRICAÇÃO DE APARELHOS PARA USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, ORTOPÉDICO E/OU 

CIRÚRGICO 
médio todos os portes 

3419,20 ESTACIONAMENTO DE FROTISTAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO médio todos os portes 

3510,31 TORRE ANEMOMÉTRICA baixo todos os portes 

3541,12 CENTRAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DE PODA baixo todos os portes 

3541,13 CLASSIFICAÇÃO SELEÇÃO DE RSU ORIUNDO DE COLETA SELETIVA baixo todos os portes 

3544,10 ATERRO DE RSCC COM OU SEM TRIAGEM baixo todos os portes 

3544,22 ESTAÇÃO DE TRANSBORDO COM OU SEM CENTRAL DE TRIAGEM DE RSCC baixo todos os portes 

3544,41 OUTRA FORMA DE DESTINAÇÃO DE RSCC SEM BENEFICIAMENTO NAO ESPECIFICADA baixo todos os portes 

4130,90 
DEPÓSITOS PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NÃO PERIGOSOS (CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO/ COMPLEXO LOGÍSTICO) 
baixo todos os portes 

6112,00 AUTÓDROMO/ KARTÓDROMO/ PISTA DE MOTOCROSS médio todos os portes 

6113,00 PARQUE DE EXPOSIÇÕES /PARQUE DE EVENTOS baixo todos os portes 

9210,10 CENTRO ESPORTIVO E/OU RECREATIVO /ESTÁDIO baixo todos os portes 
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ANEXO II 
Tabela de Documentos para Licenciamento por LAC 

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

112,11 114,34 
118,10 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X X 

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X X 

Planta de situação X X 

Planta de localização X X 

Relatório descritivo e fotográfico, representativo da área, com foco nos elementos 
ambientalmente relevantes que demonstrem a atual situação do local do empreendimento e, 
quando existente, pormenorizando as áreas construídas, com ênfase nos sistemas de controle 
de poluição. 

X X 

Termo de Compromisso de terceiro (s) que recebem, para uso agrícola, os resíduos estabilizados 
de criações de animais confinados. 

X X 

Cronograma físico X   

Projeto Técnico, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento 

X   

Anotação de responsabilidade técnica X X 

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   

Planta Baixa do Empreendimento X   

  

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

117,10 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X X 

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X X 

Planta de situação X X 

Relatório descritivo e fotográfico, representativo da área, com foco nos elementos 
ambientalmente relevantes que demonstrem a atual situação do local do empreendimento e, 
quando existente, pormenorizando as áreas construídas, com ênfase nos sistemas de controle 
de poluição. 

X 

X 

Termo de Compromisso de terceiro(s) que recebem, para uso agrícola, os resíduos estabilizados 
de criações de animais confinados. 

X 

X 

Cronograma físico X   

Projeto Técnico, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento 

X 

  

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   

Anotação de responsabilidade técnica. X X 

  

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

550,00 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Registro de propriedade da Draga X X 

Memorial descritivo e registro fotográfico da draga 
Memorial descritivo da draga, acompanhado de registro fotográfico, detalhando:  
a) Características de compartimentagem (localização das superestruturas, praça de máquinas, 
número de anteparas transversais estanques, etc.) do equipamento de draga;  
b) Tipo da bomba de sucção, peneira;  
c) Método de extração do recurso mineral;  
d) Sistema de ancoragem;  
e) Itens de segurança;  
f) Sistema de esgoto;  
g) Coletor de vazamentos de óleo, graxas do motor e tanque (s) combustível (is);  
h) Destinação final dos resíduos gerados; 

X X 
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Anotação de responsabilidade técnica do responsável técnico pelo memorial descritivo  X 
X 

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X 
  

Documento comprovando a instalação do Sistema de Rastreamento GPS e Cercamento 
Eletrônico - Documento comprovando a instalação do sistema de rastreamento e cercamento 
eletrônico das áreas de extração onde o equipamento de dragagem irá operar, com sinal ativo, 
com identificação da empresa responsável pelo monitoramento, devidamente homologada pela 
FEPAM. 

X X 

 

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

1030,20 
1051,00 
1052,00 
1053,00 
1060,20 
1121,40 
1121,50 
1123,40 
1123,50 
1210,80 
1510,20 
1540,00 
1640,10 
1721,22 
1940,00 
2065,20 
2310,21 
2310,22 
2320,00 
2330,00 
2510,00 
2511,20 
2624,20 
2624,30 
2692,10 
2693,00 
3001,20 
3002,20 
3003,10 
3003,20  

Formulário com informações gerais sobre: o empreendimento, o processo industrial, efluentes 
líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos. 

X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X X 

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X     

Planta de situação X     

Laudo Geológico - Ensaios de permeabilidade do solo de acordo com as normas vigentes, 
contendo: 
1) Usos de águas subterrâneas e ocorrências de poços de abastecimentos num raio de 200 
metros do empreendimento; 
2) Perfil Topográfico ou Geológico ortogonal especificando tipo e espessura de cada camada, 
com marcação do nível do lençol freático; 
3) Ensaios de permeabilidade do solo de acordo com as normas vigentes: 
4) Interpretação e correção dos dados e valores obtidos gerando posicionamento técnico 
conclusivo do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos para o 
uso proposto; 
5) ART do responsável técnico pelas informações prestadas; 

X 

  

Aprovação do hidrossanitário junto à Prefeitura Municipal X     

Relatório descritivo e fotográfico, representativo da área, com foco nos elementos 
ambientalmente relevantes que demonstrem a atual situação do local do empreendimento e, 
quando existente, pormenorizando as áreas construídas, com ênfase nos sistemas de controle 
de poluição 

X 

    

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS X X 

Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI)   X 

Planta Baixa do Empreendimento X X 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil X     

Projeto sistema de drenagem pluvial X     

Armazenamento de Combustíveis - Relatório Técnico sobre do Sistema de Armazenamento e 
Abastecimento de Combustível contemplando medidas de segurança, emergência, manutenção 
e Plano de Monitoramento.  
*Caso não haja armazenamento de combustíveis no empreendimento, apresentar declaração 
informando a inexistência. 

X 

X 

Cópia da Licença anterior   X 

Relatório operacional da ETE ou declaração de inexistência   X 

Relatório das condições operacionais dos sistemas de controle de emissões atmosféricas, 
contendo informações de ocorrências nos últimos três meses, avaliação de eficiência, melhorias 
e manutenções realizadas, acompanhado de relatório fotográfico atualizado. 

  
X 

Relatório fotográfico do pavilhão industrial   
X 

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   

Relatório operacional da área de armazenamento temporário de resíduos   X 



 

9 
 

Laudo de cobertura vegetal sem supressão: contemplando a área total requerida para o 
licenciamento, bem como a localização do empreendimento e mapa ou croqui, em escala, da 
área total do terreno, indicando a exata localização das principais formações vegetais, bem como 
dos espécimes imunes ao corte ou ameaçados de extinção, assim com todos os recursos 
hídricos existentes nas áreas (nascentes, banhados, lagos açudes, cursos d’água, etc.), áreas de 
uso restrito, reserva legal (se existente) e Áreas de Preservação Permanente, devidamente 
cotadas; - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente, do responsável técnico 
pelas informações prestadas.  

X 

    

Comprovante de viabilidade de abastecimento de água: Atestado da concessionária de 
abastecimento de água, caso o abastecimento de água seja de rede pública e/ou 
Outorga/Dispensa de Outorga de Direito do Uso da Água, caso o abastecimento de água seja 
captação de água subterrânea ou superficial.  

X 

    

 Projeto de sistemas de controle de emissões atmosféricas: projeto e memorial descritivo dos 
equipamentos de controle a serem implantados em todas as etapas de geração de emissões 
atmosféricas, devidamente acompanhado da ART do responsável técnico. 

X 

    

Layout dos equipamentos: layout da disposição de todos os equipamentos a serem implantados 
junto ao pavilhão industrial e o fluxo do processo, claramente identificados; 

X 

    

Armazenamento temporário de resíduos: projeto relativo à(s) área(s) de armazenamento 
temporário dos resíduos sólidos industriais, acompanhado da respectiva ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) do responsável pelo projeto, contemplando, entre outros, memorial 
descritivo e localização em planta desta(s) área(s), com especificações do telhado de cobertura e 
da impermeabilização do piso, tipos e quantidades de resíduos a serem gerados, forma de 
acondicionamento e de armazenamento dos mesmos e capacidade de armazenamento. O 
projeto deverá estar de acordo com as especificações técnicas das NBRs 12.235 e 11.274, da 
ABNT; 

X 

    

  

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

3419,20 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X 
  

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X   

Relatório descritivo e fotográfico, representativo da área, com foco nos elementos 
ambientalmente relevantes que demonstrem a atual situação do local do empreendimento e, 
quando existente, pormenorizando as áreas construídas, com ênfase nos sistemas de controle 
de poluição. 

X 

  

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS X   

Plano de Monitoramento de Ruídos, no caso de empreendimentos localizados em distância 
menor do que 100m de residências, com a indicação das fontes, localizadas através de 
coordenadas geográficas, das zonas de ruídos, dos níveis atingidos e formas de monitoramento 
e controle, com ART dos responsáveis técnicos. 

X 

  

Relatório contendo informações sobre o efluente gerado e processo de reuso ou envio para 
terceiros. 

X 
  

Planta Baixa do Empreendimento X   

Declaração que não está em área de inundação para tempos de recorrência de 100 anos. X   

Planta Rede Coletora de Águas Pluviais 
Planta da Rede Coletora de Águas Pluviais, em escala adequada, do sistema de escoamento 
das águas pluviais, indicando os locais de lançamento dessas águas no solo ou no corpo d’água, 
ou ainda a integração com o sistema público de drenagem de águas pluviais, quando for o caso; 

X 
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Projeto dos sistemas de controle de drenagem oleosa e contenção de vazamentos. 
Devem ser apresentados os elementos de projeto dedicados às estruturas de contenção de 
vazamentos bem como de controle de drenagem de óleos gerados no empreendimento.  
CARACTERIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ARMAZENADAS e  
MEDIDAS PREVENTIVAS 

X 

  

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   

Relatório comprobatório de cumprimento da licença ambiental   X 

  

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

  Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

4130,90 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X   

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X   

Relatório descritivo e fotográfico, representativo da área, com foco nos elementos 
ambientalmente relevantes que demonstrem a atual situação do local do empreendimento e, 
quando existente, pormenorizando as áreas construídas, com ênfase nos sistemas de controle 
de poluição. 

X 

  

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS X   

Plano de Monitoramento de Ruídos, no caso de empreendimentos localizados em distância 
menor do que 100m de residências, com a indicação das fontes, localizadas através de 
coordenadas geográficas, das zonas de ruídos, dos níveis atingidos e formas de monitoramento 
e controle, com ART dos responsáveis técnicos. 

X 

  

Relatório contendo informações sobre o efluente gerado e processo de reuso ou envio para 
terceiros. 

X 
    

Planta Baixa do Empreendimento X     

Declaração que não está em área de inundação para tempos de recorrência de 100 anos. X     

Planta Rede Coletora de Águas Pluviais 
Planta da Rede Coletora de Águas Pluviais, em escala adequada, do sistema de escoamento 
das águas pluviais, indicando os locais de lançamento dessas águas no solo ou no corpo d’água, 
ou ainda a integração com o sistema público de drenagem de águas pluviais, quando for o caso; 

X 

    

Projeto dos sistemas de controle de drenagem oleosa e contenção de vazamentos. 
Devem ser apresentados os elementos de projeto dedicados às estruturas de contenção de 
vazamentos bem como de controle de drenagem de óleos gerados no empreendimento.  
CARACTERIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ARMAZENADAS e  
MEDIDAS PREVENTIVAS 

X 

    

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   

Relatório comprobatório de cumprimento da licença ambiental     
X 

  

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

6112,00 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X   

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X   

Relatório descritivo e fotográfico, representativo da área, com foco nos elementos 
ambientalmente relevantes que demonstrem a atual situação do local do empreendimento e, 
quando existente, pormenorizando as áreas construídas, com ênfase nos sistemas de controle 
de poluição. 

X 

  

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS X   
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Plano de Monitoramento de Ruídos, no caso de empreendimentos localizados em distância 
menor do que 100m de residências, com a indicação das fontes, localizadas através de 
coordenadas geográficas, das zonas de ruídos, dos níveis atingidos e formas de monitoramento 
e controle, com ART dos responsáveis técnicos. 

X 

  

Relatório contendo informações sobre o efluente gerado e processo de reuso ou envio para 
terceiros. 

X 
    

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X 
  

Planta Baixa do Empreendimento X     

Declaração que não está em área de inundação para tempos de recorrência de 100 anos. X     

Planta Rede Coletora de Águas Pluviais 
Planta da Rede Coletora de Águas Pluviais, em escala adequada, do sistema de escoamento 
das águas pluviais, indicando os locais de lançamento dessas águas no solo ou no corpo d’água, 
ou ainda a integração com o sistema público de drenagem de águas pluviais, quando for o caso; 

X 

    

Projeto dos sistemas de controle de drenagem oleosa e contenção de vazamentos. 
Devem ser apresentados os elementos de projeto dedicados às estruturas de contenção de 
vazamentos bem como de controle de drenagem de óleos gerados no empreendimento.  
CARACTERIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ARMAZENADAS e  
MEDIDAS PREVENTIVAS 

X 

    

Relatório comprobatório de cumprimento da licença ambiental.   
X 

  

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

6113,00 
9210,10 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X   

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X   

Relatório descritivo e fotográfico, representativo da área, com foco nos elementos 
ambientalmente relevantes que demonstrem a atual situação do local do empreendimento e, 
quando existente, pormenorizando as áreas construídas, com ênfase nos sistemas de controle 
de poluição. 

X 

  

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS X   

Plano de Monitoramento de Ruídos, no caso de empreendimentos localizados em distância 
menor do que 100m de residências, com a indicação das fontes, localizadas através de 
coordenadas geográficas, das zonas de ruídos, dos níveis atingidos e formas de monitoramento 
e controle, com ART dos responsáveis técnicos. 

X 

  

Relatório contendo informações sobre o efluente gerado e processo de reuso ou envio para 
terceiros. 

X 
    

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X 
  

Planta Baixa do Empreendimento X     

Declaração que não está em área de inundação para tempos de recorrência de 100 anos. X     

Planta Rede Coletora de Águas Pluviais 
Planta da Rede Coletora de Águas Pluviais, em escala adequada, do sistema de escoamento 
das águas pluviais, indicando os locais de lançamento dessas águas no solo ou no corpo d’água, 
ou ainda a integração com o sistema público de drenagem de águas pluviais, quando for o caso; 

X 

  

Projeto dos sistemas de controle de drenagem oleosa e contenção de vazamentos. 
Devem ser apresentados os elementos de projeto dedicados às estruturas de contenção de 
vazamentos bem como de controle de drenagem de óleos gerados no empreendimento.  
Caracterização das substâncias armazenadas e medidas preventivas. 

X 

  

 Relatório comprobatório de cumprimento da licença ambiental    X 
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CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

3510,31 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X X 

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X X 

Laudo de Fauna  
Laudo descritivo da fauna local e de entorno, com sua provável interação com a flora, 
contemplando: 
- Identificação/descrição dos locais de reprodução, alimentação e dessedentarão da fauna, bem 
como evidências de rotas migratórias, etc.; 
- Identificação/descrição dos corredores ecológicos ocorrentes na gleba e no seu entorno; 
- Parecer técnico conclusivo a respeito do impacto esperado sobre a fauna silvestre. 
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pelas informações 
prestadas; 

X   

Caracterização da Cobertura Vegetal Abrangendo um raio de 150 metros ou 1,5 vezes a altura da 
torre, contemplando os seguintes itens: Levantamento da cobertura vegetal existente; 

X   

Anteprojeto técnico do empreendimento, com memorial descritivo básico demonstrando a 
proposta de implementação (ou ampliação/modernização, se for o caso). 

X   

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   

Planta de localização para Empreendimentos Eólicos X X 

* RELATÓRIO TÉCNICO E ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), CONTENDO: DESCRIÇÃO DE TODAS AS 
ATIVIDADES EXECUTADAS DURANTE A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E 
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. 

  X 

  

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

3541,12 
3541,13 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X   

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X   

Planta de situação X X 

Laudo de cobertura vegetal sem supressão: contemplando a área total requerida para o 
licenciamento, bem como a localização do empreendimento e mapa ou croqui, em escala, da 
área total do terreno, indicando a exata localização das principais formações vegetais, bem como 
dos espécimes imunes ao corte ou ameaçados de extinção, assim com todos os recursos 
hídricos existentes nas áreas (nascentes, banhados, lagos açudes, cursos d’água, etc.), áreas de 
uso restrito, reserva legal (se existente) e Áreas de Preservação Permanente, devidamente 
cotadas; - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente, do responsável técnico 
pelas informações prestadas. 

X   

 Laudo de Fauna  
Laudo descritivo da fauna local e de entorno, com sua provável interação com a flora, 
contemplando: 
- Identificação/descrição dos locais de reprodução, alimentação e dessedentação da fauna, bem 
como evidências de rotas migratórias, etc.; 
- Identificação/descrição dos corredores ecológicos ocorrentes na gleba e no seu entorno; 
- Parecer técnico conclusivo a respeito do impacto esperado sobre a fauna silvestre. 
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pelas informações 
prestadas; 

X   
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Levantamento planialtimétrico 
Levantamento planialtimétrico da gleba proposta, com dados geoespaciais georreferenciados, no 
Sistema de Referência SIRGAS2000 e Sistema de Coordenadas Geográficas (Latitude, 
Longitude). Os arquivos digitais vetoriais deverão estar no formato Shapefile com as extensões 
DBF, SHP, SHX e PRJ, indicando: 
- Polígono limite da gleba; 
- Curvas de nível (isolinhas) equidistantes de 1 metro ou metragem necessária para melhor 
visualização; 
- Quadro de áreas com área da superfície a ser licenciada (em m2), áreas das estruturas 
existentes e das de projeto; 
- Orientação magnética 
- Indicação das vias de acesso; 
- Indicação e nomeação das estruturas a serem instaladas no local; 
- Indicação das manchas de vegetação, contemplando as matas nativas em diferentes estágios 
sucessionais, vegetação exótica, vegetação de áreas úmidas e campo; 
- Espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte; 
- Pontos de amostragem da fauna e locais de reprodução, alimentação e dessedentação; 
- Corredores ecológicos; 
- Indicação dos corpos hídricos (rios, arroios, banhados, nascentes, lagos naturais e artificiais); 
- Delimitação das áreas de preservação permanente (considerando recursos hídricos, topos de 
morro e declividades); 
- Pontos de sondagens realizadas e prováveis piezômetros; 
- Locais de ensaios de permeabilidade do solo; 
- Outras informações que digam respeito ao meio ambiente. 
- Mapa de Isodeclividades do relevo da gleba (para glebas com declividades acima de 30%), em 
escala de detalhe, com destaque para as faixas de declividades: 
(A) Até 30%; 
(B) Entre 30% e 100%; e 
(C) Superiores a 100%. - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente, do 
responsável técnico pelas informações prestadas. 

X   

Laudo Técnico da Cota Máxima de Inundação 
Laudo Técnico elaborado por profissional legalmente habilitado, acompanhado de ART 
específica, informando as cotas máximas de inundação num tempo de recorrência de 50 anos, 
caso a área selecionada situe-se próxima à planície de inundação de um curso d’água 

X   

Planta Baixa do Empreendimento X X 

Levantamento das nascentes e cursos dágua 
Levantamento das nascentes e cursos d’água localizados na área de influência direta do 
empreendimento, no mínimo 500m das divisas, devidamente locadas em planta (em imagem de 
alta resolução espacial/satélite) com suas respectivas áreas de preservação permanente em m², 
e análise dos potenciais riscos da contaminação desses locais quando da implantação do 
empreendimento. Deverão ser identificados e mapeados possíveis olhos d’água ou exutórios 
intermitentes situados à jusante do empreendimento. No caso de aterros de resíduos Classe I e 
Classe II, a área selecionada deverá manter a distância mínima de 200 metros de qualquer 
coleção hídrica ou curso d’água. 

X   

Laudo Geológico contendo: 
1) Usos de águas subterrâneas e ocorrências de poços de abastecimentos num raio de 200 
metros do empreendimento; 
2) Perfil Topográfico ou Geológico ortogonal especificando tipo e espessura de cada camada, 
com marcação do nível do lençol freático; 
3) Ensaios de permeabilidade do solo de acordo com as normas vigentes: 
4) Interpretação e correção dos dados e valores obtidos gerando posicionamento técnico 
conclusivo do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos para o 
uso proposto; 
5) ART do responsável técnico pelas informações prestadas; 

X   

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS X X 
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Relatório Técnico de situação - indicando que as etapas da obra foram executadas conforme 
projeto e normas regulamentadoras, acompanhado, de relatório descritivo e fotográfico, das 
áreas internas e externas das instalações e demais elementos do empreendimento de modo a 
atestar a conformidade com as condições e restrições da Licença de Instalação vigente. Quando 
cabível, incluir ainda resultados de ensaios/testes análise, notas fiscais e demais documentos 
comprobatórios. - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente, do(s) 
responsável(is) técnico(s) pela elaboração do projeto/laudo/estudo/etc. 

X X 

ART pela Operação do empreendimento X X 

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   

Projeto Básico X   

Projeto da Cortina Vegetal X   

  

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

3544,10 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X   

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X   

Planta de situação X X 

Laudo de cobertura vegetal sem supressão: contemplando a área total requerida para o 
licenciamento, bem como a localização do empreendimento e mapa ou croqui, em escala, da 
área total do terreno, indicando a exata localização das principais formações vegetais, bem como 
dos espécimes imunes ao corte ou ameaçados de extinção, assim com todos os recursos 
hídricos existentes nas áreas (nascentes, banhados, lagos açudes, cursos d’água, etc.), áreas de 
uso restrito, reserva legal (se existente) e Áreas de Preservação Permanente, devidamente 
cotadas; - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente, do responsável técnico 
pelas informações prestadas. 

X   

Laudo de Fauna  
Laudo descritivo da fauna local e de entorno, com sua provável interação com a flora, 
contemplando: 
- Identificação/descrição dos locais de reprodução, alimentação e dessedentação da fauna, bem 
como evidências de rotas migratórias, etc.; 
- Identificação/descrição dos corredores ecológicos ocorrentes na gleba e no seu entorno; 
- Parecer técnico conclusivo a respeito do impacto esperado sobre a fauna silvestre. 
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pelas informações 
prestadas; 

X   
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Levantamento planialtimétrico 
Levantamento planialtimétrico da gleba proposta, com dados geoespaciais georreferenciados, no 
Sistema de Referência SIRGAS2000 e Sistema de Coordenadas Geográficas (Latitude, 
Longitude). Os arquivos digitais vetoriais deverão estar no formato Shapefile com as extensões 
DBF, SHP, SHX e PRJ, indicando: 
- Polígono limite da gleba; 
- Curvas de nível (isolinhas) equidistantes de 1 metro ou metragem necessária para melhor 
visualização; 
- Quadro de áreas com área da superfície a ser licenciada (em m2), áreas das estruturas 
existentes e das de projeto; 
- Orientação magnética 
- Indicação das vias de acesso; 
- Indicação e nomeação das estruturas a serem instaladas no local; 
- Indicação das manchas de vegetação, contemplando as matas nativas em diferentes estágios 
sucessionais, vegetação exótica, vegetação de áreas úmidas e campo; 
- Espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte; 
- Pontos de amostragem da fauna e locais de reprodução, alimentação e dessedentação; 
- Corredores ecológicos; 
- Indicação dos corpos hídricos (rios, arroios, banhados, nascentes, lagos naturais e artificiais); 
- Delimitação das áreas de preservação permanente (considerando recursos hídricos, topos de 
morro e declividades); 
- Pontos de sondagens realizadas e prováveis piezômetros; 
- Locais de ensaios de permeabilidade do solo; 
- Outras informações que digam respeito ao meio ambiente. 
- Mapa de Isodeclividades do relevo da gleba (para glebas com declividades acima de 30%), em 
escala de detalhe, com destaque para as faixas de declividades: 
(A) Até 30%; 
(B) Entre 30% e 100%; e 
(C) Superiores a 100%. - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente, do 
responsável técnico pelas informações prestadas. 

X   

Laudo Técnico da Cota Máxima de Inundação 
Laudo Técnico elaborado por profissional legalmente habilitado, acompanhado de ART 
específica, informando as cotas máximas de inundação num tempo de recorrência de 50 anos, 
caso a área selecionada situe-se próxima à planície de inundação de um curso d’água 

X   

Planta Baixa do Empreendimento X X 

Levantamento das nascentes e cursos dágua 
Levantamento das nascentes e cursos d’água localizados na área de influência direta do 
empreendimento, no mínimo 500m das divisas, devidamente locadas em planta (em imagem de 
alta resolução espacial/satélite) com suas respectivas áreas de preservação permanente em m², 
e análise dos potenciais riscos da contaminação desses locais quando da implantação do 
empreendimento. Deverão ser identificados e mapeados possíveis olhos d’água ou exutórios 
intermitentes situados à jusante do empreendimento. No caso de aterros de resíduos Classe I e 
Classe II, a área selecionada deverá manter a distância mínima de 200 metros de qualquer 
coleção hídrica ou curso d’água. 

X   

Laudo geológico abordando as principais características geológicas, geotécnicas, estruturais, 
geomorfológicas e hidrogeológicas, com base em levantamentos planialtimétricos, interpretações 
aerofotogramétricas e sondagens, de modo a conhecer e interpretar o potencial de 
vulnerabilidade de contaminação das águas subterrâneas e superficiais, considerando as áreas 
de recarga e descarga, níveis, fluxo e dinâmica de aquíferos, bem como avaliar os riscos 
geológicos antes e após a implantação do empreendimento. Apresentação e interpretação dos 
dados obtidos, de conclusões e recomendações aos atributos físicos da área e proposição de 
medidas mitigadoras e compensatórias, contendo no mínimo: 
- Mapeamento de superfície e sondagem de simples reconhecimento com ensaio de percussão 
SPT, realizadas de acordo com a ABNT NBR 6484/2001; 
- Laudos de sondagens contendo: perfil da seção geológica, caracterização dos horizontes do 
solo, dinâmica e profundidade do lençol freático (NA), acompanhado de relatório fotográfico da 
perfilagem; 
- Mapa equipotenciométrico: dinâmica e fluxo do NA; 
- Laudos de ensaio de permeabilidade, determinando o coeficiente de permeabilidade (procto 
normal); 
- Laudos de determinação do excedente hídrico; 
- Laudos dos índices de liquidez e plasticidade do horizonte correspondente à base do aterro; 
- Metodologias aplicadas e normas utilizadas; 
- Mapa cartográfico identificando os pontos de sondagem com coordenadas geográficas; 
Obs: O número de sondagens a ser realizado deve permitir a identificação adequada das 

X   
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características do subsolo, principalmente no que se refere à área de implantação da célula, 
inclusive células futuras. Outras técnicas de investigação geológica e geotécnica podem ser 
utilizadas de forma complementar, cabendo ao técnico responsável a justificativa de sua escolha. 

Uso futuro da área - Descrição do uso futuro a ser dado à área após encerramento e 
monitoramento da(s) célula(s) de disposição de resíduos. 

X   

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS X X 

 Relatório Técnico de situação - indicando que as etapas da obra foram executadas conforme 
projeto e normas regulamentadoras, acompanhado, de relatório descritivo e fotográfico, das 
áreas internas e externas das instalações e demais elementos do empreendimento de modo a 
atestar a conformidade com as condições e restrições da Licença de Instalação vigente. Quando 
cabível, incluir ainda resultados de ensaios/testes, análises, notas fiscais e demais documentos 
comprobatórios. - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente, do(s) 
responsável(is) técnico(s) pela elaboração do projeto/laudo/estudo/etc. 

X X 

ART pela Operação do empreendimento X X 

Projeto Básico  X   

Projeto do Aterro Sanitário X   

  

CODRAM Documentos LAC LAC Ren LAC 

3544,22 
3544,41 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X 

Matrícula atualizada do Registro de Imóvel ou Comprovante de propriedade X   

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X   

Planta de situação X X 

Laudo de cobertura vegetal sem supressão: contemplando a área total requerida para o 
licenciamento, bem como a localização do empreendimento e mapa ou croqui, em escala, da 
área total do terreno, indicando a exata localização das principais formações vegetais, bem como 
dos espécimes imunes ao corte ou ameaçados de extinção, assim com todos os recursos 
hídricos existentes nas áreas (nascentes, banhados, lagos açudes, cursos d’água, etc.), áreas de 
uso restrito, reserva legal (se existente) e Áreas de Preservação Permanente, devidamente 
cotadas; - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente, do responsável técnico 
pelas informações prestadas. 

X   

Laudo de Fauna  
Laudo descritivo da fauna local e de entorno, com sua provável interação com a flora, 
contemplando: 
- Identificação/descrição dos locais de reprodução, alimentação e dessedentação da fauna, bem 
como evidências de rotas migratórias, etc.; 
- Identificação/descrição dos corredores ecológicos ocorrentes na gleba e no seu entorno; 
- Parecer técnico conclusivo a respeito do impacto esperado sobre a fauna silvestre. 
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pelas informações 
prestadas; 

X   
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Levantamento planialtimétrico 
Levantamento planialtimétrico da gleba proposta, com dados geoespaciais georreferenciados, no 
Sistema de Referência SIRGAS2000 e Sistema de Coordenadas Geográficas (Latitude, 
Longitude). Os arquivos digitais vetoriais deverão estar no formato Shapefile com as extensões 
DBF, SHP, SHX e PRJ, indicando: 
- Polígono limite da gleba; 
- Curvas de nível (isolinhas) equidistantes de 1 metro ou metragem necessária para melhor 
visualização; 
- Quadro de áreas com área da superfície a ser licenciada (em m2), áreas das estruturas 
existentes e das de projeto; 
- Orientação magnética 
- Indicação das vias de acesso; 
- Indicação e nomeação das estruturas a serem instaladas no local; 
- Indicação das manchas de vegetação, contemplando as matas nativas em diferentes estágios 
sucessionais, vegetação exótica, vegetação de áreas úmidas e campo; 
- Espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte; 
- Pontos de amostragem da fauna e locais de reprodução, alimentação e dessedentação; 
- Corredores ecológicos; 
- Indicação dos corpos hídricos (rios, arroios, banhados, nascentes, lagos naturais e artificiais); 
- Delimitação das áreas de preservação permanente (considerando recursos hídricos, topos de 
morro e declividades); 
- Pontos de sondagens realizadas e prováveis piezômetros; 
- Locais de ensaios de permeabilidade do solo; 
- Outras informações que digam respeito ao meio ambiente. 
- Mapa de Isodeclividades do relevo da gleba (para glebas com declividades acima de 30%), em 
escala de detalhe, com destaque para as faixas de declividades: 
(A) Até 30%; 
(B) Entre 30% e 100%; e 
(C) Superiores a 100%. - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente, do 
responsável técnico pelas informações prestadas. 

 X   

 Laudo Técnico da Cota Máxima de Inundação 
Laudo Técnico elaborado por profissional legalmente habilitado, acompanhado de ART 
específica, informando as cotas máximas de inundação num tempo de recorrência de 50 anos, 
caso a área selecionada situe-se próxima à planície de inundação de um curso d’água 

X   

Planta Baixa do Empreendimento X X 

Levantamento das nascentes e cursos dágua 
Levantamento das nascentes e cursos d’água localizados na área de influência direta do 
empreendimento, no mínimo 500m das divisas, devidamente locadas em planta (em imagem de 
alta resolução espacial/satélite) com suas respectivas áreas de preservação permanente em m², 
e análise dos potenciais riscos da contaminação desses locais quando da implantação do 
empreendimento. Deverão ser identificados e mapeados possíveis olhos d’água ou exutórios 
intermitentes situados à jusante do empreendimento. No caso de aterros de resíduos Classe I e 
Classe II, a área selecionada deverá manter a distância mínima de 200 metros de qualquer 
coleção hídrica ou curso d’água. 

X   

Laudo Geológico contendo: 
1) Usos de águas subterrâneas e ocorrências de poços de abastecimentos num raio de 200 
metros do empreendimento; 
2) Perfil Topográfico ou Geológico ortogonal especificando tipo e espessura de cada camada, 
com marcação do nível do lençol freático; 
3) Ensaios de permeabilidade do solo de acordo com as normas vigentes: 
4) Interpretação e correção dos dados e valores obtidos gerando posicionamento técnico 
conclusivo do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos para o 
uso proposto; 
5) ART do responsável técnico pelas informações prestadas; 

X   

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS X X 

 Relatório Técnico de situação X X 

ART pela Operação do empreendimento X X 

 Projeto Básico X   
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126,20 

Documentos LAC  

PORTE PEQUENO PORTE MÉDIO 

LAC 
Ren 
LAC 

LAC 
Ren 
LAC 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X X X 

Recibo de inscrição do CAR, do imóvel onde está inserido o empreendimento. X X X X 

Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CPF/CNPJ. X X X X 

Cópia da Matrícula do Registro de Imóveis ou documento legal que comprove o direito de 
propriedade ou posse do imóvel atualizado em até 30 (trinta) dias, ou contrato de arrendamento 
ou cessão de uso da área, quando couber. 

X X X X 

Certidão Municipal, informando se o empreendimento está em zona urbana ou rural e se há 
restrições quanto à prática de silvicultura. 

X X X X 

Mapa de uso atual do solo com coordenadas geográficas no formato decimal Datum horizontal 
SIRGAS2000, em escala máxima 1:10.000, em meio digital nos formatos "pdf" e shapefile (com 
no mínimo as seguintes as extensões *.dbf, *.prj, *.shp e*.shx), indicando:                                                                                                                                                                                                                          
a) perímetro do imóvel                                                                                                                                                                                                     
b) área destinada para a atividade de silvicultura com identificação das espécies plantadas 
(talhões);                                                                                                                                                 
c) recursos hídricos e Áreas de Preservação Permanente (APPs);                                                                                                                          
d) área de Reserva Legal (RL);                                                                                                                                                                                              
e) afloramentos rochosos;                                                                                                                                                                                                   
f) sítios arqueológicos, paleontológicos, de valor histórico e paisagístico oficialmente delimitados 
e reconhecidos, quando couber;                                                                                                                                                                                               
g) áreas degradadas ou alteradas;                                                                                                                                                                                                                             
h) infraestrutura florestal existente e a ser instalada para o funcionamento do empreendimento 
(traçado das estradas de acesso a todos os talhões, aceiros internos e externos, as áreas de 
extração de material de empréstimo para manutenção das estradas e obras de arte para a 
travessia por cursos hídricos) conforme Folha de Informações ou Projeto Florestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
i) Croqui de acesso no canto superior direito do mapa. 

X X X X 

Mapa de declividade do terreno de acordo com as seguintes classes: 0 a 24°, 25 a 45° e acima 
de 45°, quando couber. 

    X   

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   X   

Informação sobre ocorrência de plantas invasoras arbustivas e arbóreas na área do 
empreendimento:                                                                                                                                                              
a) Identificação das plantas invasoras ocorrentes na área do empreendimento, conforme portaria 
SEMA nº 79 de 31/10/2013, ou norma substitutiva;                                                                                                                                                                                                                     
b) Local de ocorrência;                                                                                                                       

X   X   

Plano de controle e erradicação de plantas invasoras arbustivas e arbóreas na área do 
empreendimento, quando da ocorrência destas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
a) Método de controle/erradicação e cronograma de execução;                                                                                                                                                                      

X   X   

Relatório do controle de plantas invasoras: Descrever as ações realizadas na área para controlar 
a dispersão de Pinus spp. e outras espécies previstas na Portaria SEMA nº 79 de 31/10/2013, ou 
norma substitutiva, de acordo com plano de controle. 

  X   X 

Plano de Capacitação Ambiental: Apresentar os objetivos a serem alcançados e metodologia a 
ser aplicada na capacitação das pessoas ligadas diretamente ao empreendimento (funcionários 
próprios ou terceirizados), devendo contemplar temas que abordem a preservação ambiental e 
conservação dos recursos naturais. 

    X   

Comprovação de Capacitação Ambiental de funcionários: Descrever as atividades realizadas, 
temas abordados e colaboradores atendidos. 

      X 

Folha de Informações, acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), onde 
conste:                                                                                                           
a) Descrição das atividades de implantação, condução e colheita, e cronograma de execução, e;                                                                                                                                                                                                                          
b) Previsão da Infraestrutura a ser instalada para o funcionamento do empreendimento: 
construção e manutenção de estradas e aceiros; obras de arte (pontilhões, bueiros, passagens a 
vau).                                                                                                                                   

X       
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Projeto Florestal e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e execução:                                                                                                                 
a) Plano de manejo florestal contendo a descrição das atividades de implantação, condução e 
colheita, e cronograma de execução;                                                                                                                                                                                                                          
b) Infraestrutura florestal existente e a ser instalada para o funcionamento do empreendimento: 
construção e manutenção de estradas e aceiros; memorial descritivo das obras de arte 
(pontilhões, bueiros, passagens a vau), com a localização geográfica e fotografias dos locais; 
plano de uso e localização geográfica das áreas de extração de material de empréstimo; estado 
de conservação dos reservatórios artificiais (barramentos, taipas, vertedouros, entre outros);                                                                                                                   
 c) medidas mitigadoras dos impactos da atividade, quando couber. 

    X   

Relatório das atividades florestais executadas, quanto ao manejo, infraestrutura e medidas 
mitigadoras, de acordo com Folha de Informações ou Projeto Florestal aprovado. Caso haja 
alteração em relação ao projeto inicial, apresentar novo projeto com cronograma de atividades e 
justificá-las. 

  X   X 

Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas - PRADA na área do empreendimento 
e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo projeto e execução: documento prevendo a 
restauração de APPs conforme a Lei Federal n° 12.651 de 25/5/2012 alterada pela Lei Federal 
n° 12.727 de 17/10/12 e demais áreas degradadas ou alteradas. A metodologia deverá estar em 
consonância com a Instrução Normativa n° 05 de 08/09/2009 do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), quando couber. 

X   X   

Relatório de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), quando 
couber. 

  X   X 

Laudo técnico a respeito da ocorrência e distribuição de Hydrodynastes gigas, Austrolebias 
alexandri e Sporophila hypoxantha, para empreendimentos inseridos nas UPN PC2. 

X   X   

Mapa das áreas de ocorrência e corredores utilizados pelas populações de: gavião-cinza (Circus 
cinereus) para empreendimentos inseridos nas UPNs PL4 e PL7; do lagarto (Liolaemus 
arambarensis) para empreendimentos inseridos nas UPNs PL3, PL2 (somente ente os 
municípios de Torres a Pinhal), PL4 e PL7; e dos roedores Ctenomys minutus e Ctenomys 
flamarioni (tuco-tuco) para empreendimentos inseridos nas UPNs PL3, PL2 (somente ente os 
municípios de Torres a Pinhal) e PL7. 

X   X   

Mapa das áreas de ocorrência da espécie do peixe Lepthoplosternum tordilho (tamboatá) para 
empreendimentos inseridos nas UPNs DP5 e PL4. 

X   X   

Mapa das áreas de ocorrência da espécie do peixe Lepthoplosternum tordilho (tamboatá) para 
empreendimentos inseridos nas UPNs DP5 e PL4, para empreendimentos implantados após a 
Resolução CONSEMA 187/2008, para empreendimentos implantados após a Resolução 
CONSEMA 187/2008. 

X   X   

Estudo detalhado que assegure a viabilidade ambiental dos novos empreendimentos e os 
objetivos de conservação propostos para a unidade, para empreendimentos inseridos na UPN 
PL2 (Setor Médio e Sul). 

X   X   

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela execução das atividades no empreendimento   X   X 

  

 

Documentos LAC 

PORTE PEQUENO PORTE MÉDIO 

 LAC 
Ren 
LAC 

LAC 
Ren 
LAC 

126,10 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X X X 

Recibo de inscrição do CAR, do imóvel onde está inserido o empreendimento. X X X X 

Comprovante da inscrição e de situação cadastral no CPF/CNPJ. X X X X 

Cópia da Matrícula do Registro de Imóveis ou documento legal que comprove o direito de 
propriedade ou posse do imóvel atualizado em até 30 (trinta) dias, ou contrato de arrendamento 
ou cessão de uso da área, quando couber. 

X X X X 

Certidão Municipal, informando se o empreendimento está em zona urbana ou rural e se há 
restrições quanto à prática de silvicultura. 

X X X X 

Mapa de uso atual do solo com coordenadas geográficas no formato decimal Datum horizontal 
SIRGAS2000, em escala máxima 1:10.000, em meio digital nos formatos "pdf" e shapefile (com 
no mínimo as seguintes as extensões *.dbf, *.prj, *.shp e*.shx), indicando:                                                                                                                                                                                                                          
a) perímetro do imóvel                                                                                                                                                                                                     
b) área destinada para a atividade de silvicultura com identificação das espécies plantadas 
(talhões);                                                                                                                                                 
c) recursos hídricos e Áreas de Preservação Permanente (APPs);                                                                                                                          

X X X X 
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d) área de Reserva Legal (RL);                                                                                                                                                                                              
e) afloramentos rochosos;                                                                                                                                                                                                   
f) sítios arqueológicos, paleontológicos, de valor histórico e paisagístico oficialmente delimitados 
e reconhecidos, quando couber;                                                                                                                                                                                               
g) áreas degradadas ou alteradas;                                                                                                                                                                                                                             
h) infraestrutura florestal existente e a ser instalada para o funcionamento do empreendimento 
(traçado das estradas de acesso a todos os talhões, aceiros internos e externos, as áreas de 
extração de material de empréstimo para manutenção das estradas e obras de arte para a 
travessia por cursos hídricos) conforme Folha de Informações ou Projeto Florestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
i) Croqui de acesso no canto superior direito do mapa. 

Mapa de declividade do terreno de acordo com as seguintes classes: 0 a 24°, 25 a 45° e acima 
de 45°, quando couber. 

    X   

Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X   X   

Informação sobre ocorrência de plantas invasoras arbustivas e arbóreas na área do 
empreendimento:                                                                                                                                                              
a) Identificação das plantas invasoras ocorrentes na área do empreendimento, conforme portaria 
SEMA nº 79 de 31/10/2013, ou norma substitutiva;                                                                                                                                                                                                                              
b) Local de ocorrência;                                                                                                                       

X   X   

Plano de controle e erradicação de plantas invasoras arbustivas e arbóreas na área do 
empreendimento, quando da ocorrência destas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
a) Método de controle/erradicação e cronograma de execução;                                                                                                                                                                      

X   X   

Plano de controle e erradicação de plantas do gênero Pinus, nos termos da Instrução Normativa 
SEMA nº 10 de 10/12/2014, ou noma substituta. 

X   X   

Relatório do controle de plantas invasoras: Descrever as ações realizadas na área para controlar 
a dispersão de Pinus spp. e outras espécies previstas na Portaria SEMA nº 79 de 31/10/2013, ou 
norma substitutiva, de acordo com plano de controle. 

  X   X 

Plano de Capacitação Ambiental: Apresentar os objetivos a serem alcançados e metodologia a 
ser aplicada na capacitação das pessoas ligadas diretamente ao empreendimento (funcionários 
próprios ou terceirizados), devendo contemplar temas que abordem a preservação ambiental e 
conservação dos recursos naturais. 

    X   

Comprovação de Capacitação Ambiental de funcionários: Descrever as atividades realizadas, 
temas abordados e colaboradores atendidos. 

      X 

Folha de Informações, acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), onde 
conste:                                                                                  
a) Descrição das atividades de implantação, condução e colheita, e cronograma de execução, e;                                                                                                                                                                                                                          
b) Previsão da Infraestrutura a ser instalada para o funcionamento do empreendimento: 
construção e manutenção de estradas e aceiros; obras de arte (pontilhões, bueiros, passagens a 
vau).                                                                                                                                   

X       

Projeto Florestal e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e execução:                                                                                  
a) Plano de manejo florestal contendo a descrição das atividades de implantação, condução e 
colheita, e cronograma de execução;                                                                                                                                                                                                                                                      
b) Infraestrutura florestal existente e a ser instalada para o funcionamento do empreendimento: 
construção e manutenção de estradas e aceiros; memorial descritivo das obras de arte 
(pontilhões, bueiros, passagens a vau), com a localização geográfica e fotografias dos locais; 
plano de uso e localização geográfica das áreas de extração de material de empréstimo; estado 
de conservação dos reservatórios artificiais (barramentos, taipas, vertedouros, entre outros);                                                                             
c) medidas mitigadoras dos impactos da atividade, quando couber. 

    X   

Relatório das atividades florestais executadas, quanto ao manejo, infraestrutura e medidas 
mitigadoras, de acordo com Folha de Informações ou Projeto Florestal aprovado. Caso haja 
alteração em relação ao projeto inicial, apresentar novo projeto com cronograma de atividades e 
justificá-las. 

  X   X 

Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas - PRADA na área do empreendimento 
e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo projeto e execução: documento prevendo a 
restauração de APPs conforme a Lei Federal n° 12.651 de 25/5/2012 alterada pela Lei Federal 
n° 12.727 de 17/10/12 e demais áreas degradadas ou alteradas. A metodologia deverá estar em 
consonância com a Instrução Normativa n° 05 de 08/09/2009 do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), quando couber. 

X   X   

Relatório de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), quando 
couber. 

  X   X 

Laudo técnico a respeito da ocorrência e distribuição de Hydrodynastes gigas, Austrolebias 
alexandri e Sporophila hypoxantha, para empreendimentos inseridos nas UPN PC2. 

X   X   



 

21 
 

Mapa das áreas de ocorrência e corredores utilizados pelas populações de: gavião-cinza (Circus 
cinereus) para empreendimentos inseridos nas UPNs PL4 e PL7; do lagarto (Liolaemus 
arambarensis) para empreendimentos inseridos nas UPNs PL3, PL2 (somente ente os 
municípios de Torres a Pinhal), PL4 e PL7; e dos roedores Ctenomys minutus e Ctenomys 
flamarioni (tuco-tuco) para empreendimentos inseridos nas UPNs PL3, PL2 (somente ente os 
municípios de Torres a Pinhal) e PL7. 

X   X   

Mapa das áreas de ocorrência da espécie do peixe Lepthoplosternum tordilho (tamboatá) 
para empreendimentos inseridos nas UPNs DP5 e PL4. 

X   X   

Mapa das áreas de ocorrência da espécie do peixe Lepthoplosternum tordilho (tamboatá) 
para empreendimentos inseridos nas UPNs DP5 e PL4, para empreendimentos implantados 
após a Resolução CONSEMA 187/2008, para empreendimentos implantados após a Resolução 
CONSEMA 187/2008. 

X   X   

Estudo detalhado que assegure a viabilidade ambiental dos novos empreendimentos e os 
objetivos de conservação propostos para a unidade, para empreendimentos inseridos na UPN 
PL2 (Setor Médio e Sul). 

X   X   

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela execução das atividades no empreendimento   X   X 

  

111,96  

Documentos LAC 

MÍNIMO, 
PEQUENO E 

MÉDIO 

GRANDE E 
EXCEPCIONAL 

LAC 
Ren 
LAC 

LAC 
Ren 
LAC 

Informações sobre o empreendimento (formulário) X X X X 

Requerimento assinado pelo empreendedor principal/responsável e pelo proprietário da área 
(caso sejam distintos), indicando o Número de Inscrição do Imóvel no Cadastro Ambiental Rural - 
CAR e solicitando a Licença Ambiental por Compromisso (LAC) para instalação e operação (ou 
para regularização da operação) de AÇUDE PARA IRRIGAÇÃO - APENAS PARA 
FORNECIMENTO DE ÁGUA (CODRAM 111,96); 

X X X X 

Certidão de Zoneamento emitida pela Prefeitura Municipal X   X   

Cópia da Matrícula do Registro de Imóveis ou documento legal que comprove o direito de 
propriedade ou posse do imóvel atualizado em até 30 (trinta) dias, ou contrato de arrendamento 
ou cessão de uso da área, quando couber. 

X   X   

Documentos referentes ao Potencial atrativo de fauna em Área de Segurança Aeroportuária - 
Caso a área selecionada situe-se dentro do raio de 20 Km a partir do centro geométrico da maior 
pista de um aeródromo, deverá ser anexado: (a) a lista de aeródromos em cuja ASA o 
empreendimento está localizado, informando a classificação do aeródromo (público ou privado) 
e, em caso de aeródromo público, se há voos regulares ou movimento superior a 1.150 
movimentos/ano e (b) compromisso formal assinado por representante legal e por profissional 
com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), por meio do qual obrigam-se a empregar um 
conjunto de técnicas para mitigar o efeito atrativo de espécies-problema para aviação, de forma 
que o empreendimento não se configure como um foco atrativo de fauna. 

X   X   

Planta do empreendimento com coordenadas geográficas (graus decimais – Datum SIRGAS 
2000) em escala de detalhamento máxima 1:10.000 (prezando pela praticidade e boa 
visualização), com legenda, indicando: o uso e ocupação do solo com ênfase nos recursos 
hídricos, estradas, benfeitorias e as poligonais da propriedade, das Áreas de Preservação 
Permanente, de reserva legal e eventuais áreas restritas por situações locais peculiares 
(Exemplos: afloramentos rochosos, locais de rara beleza, gasodutos, etc.) acompanhada de 
arquivo digital formato shapefile (com no mínimo as seguintes as extensões *.dbf, *.prj, *.shp e 
*.shx) ou formato .kml ou formato .kmz, conforme padrão de uso do órgão licenciador. 

X X X X 

Projeto completo com memorial descritivo e cronograma de execução do açude, contendo 
informações detalhadas sobre a obra, dentre as quais deverá constar claramente a área alagada 
(bacia de acumulação) do açude, perímetro, volume, dimensões do maciço e do vertedouro, 
dispositivos de segurança; materiais a serem utilizados, áreas de empréstimo; sistema adutor e 
de distribuição, tubulações e/ou canais principais/secundários, dimensões, alinhamento, perfil.  

X       

Portaria de Reserva de Disponibilidade Hídrica ou Portaria de Dispensa de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica; Autorização para Construção/Reforma/Adequação estrutural ou Certidão 
de Dispensa de Autorização para Construção/Reforma; Portaria de Outorga de Direito do Uso 
dos Recursos Hídricos ou Portaria de Dispensa de Outorga de Direito do Uso dos Recursos 
Hídricos, emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento - DRHS, da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura – SEMA. 

X   X   
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Autorização para supressão de vegetação nativa de espécimes isoladas, quando couber. X 
 
 

X 
 
 

Declaração dos lindeiros afetados pela Área de Influência Direta, datada e assinada (com 
assinatura reconhecida por autenticidade), declarando que não resta oposição à construção do 
reservatório e demais estruturas ou equipamentos que se façam necessários para instalação e 
operação do empreendimento. 

X   X   

Cópia da(s) ART(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) pelas informações relativas ao 
licenciamento ambiental do açude, pelo projeto e execução da obra, pelos laudos técnicos, 
mapeamentos e qualquer outra documentação apresentada, com descritivos condizentes e data 
de validade para o período da licença requerida, acompanhados dos correspondentes 
comprovante de pagamento. 

X X X X 

Relatório técnico atestando que o empreendimento foi instalado e opera segundo as regras 
estipuladas na licença ambiental. 

  X   X 

Portaria de Outorga de Direito do Uso dos Recursos Hídricos ou Portaria de Dispensa de 
Outorga de Direito do Uso dos Recursos Hídricos válida; Alvará de Conclusão da Construção ou 
Certidão de Dispensa de Autorização para Construção, emitido pelo DRHS/SEMA ou a 
autodeclaração de não necessidade de documento relacionado à conclusão da construção, 
conforme legislação específica. 

  X   X 

Relatório contendo informações de todo período de validade da LAC indicando a relação dos 
usuários e os quantitativos de água anualmente distribuídos a cada usuário cuja água 
armazenada tenha sido fornecida 

  X   X 

 Laudo de estabilidade do maciço e de segurança do reservatório, elaborado por profissional 
competente/habilitado, acompanhado da correspondente ART. 

  X   X 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) contendo, pelo menos: 
a. Dados técnicos da obra apresentando, minimamente o lay-out da obra, área alagada (bacia de 
acumulação) do açude, perímetro atingido com a cota máxima de inundação, volume, dimensões 
do maciço/taipa e do vertedouro, dispositivos de segurança; matérias primas e tecnologias 
necessárias para execução do planejamento, áreas de empréstimo e/ou recuperação de área 
degradada; sistema adutor e de distribuição, tubulações e/ou canais de condução de água aos 
usuários, dimensões, alinhamento, perfil. 
b. Caracterização com cronograma das ações propostas e previsão das etapas de planejamento, 
instalação e operação, bem como os procedimentos de controle e manutenção a ser utilizados 
para a construção e operação do empreendimento; 
c. Caracterização da Infraestrutura de apoio à obra, como estradas de acesso, canteiro de obras, 
áreas de empréstimo e bota-fora; 
d. Informações relativas à possível existência de infraestruturas limitantes à concepção do 
empreendimento (estradas de rodagem, linhas férreas, de transmissão de energia, gasodutos, 
etc.), acompanhadas de informações relativas a documentos autorizatórios vinculantes 
expedidos pelos correspondentes órgãos responsáveis. 
e. Diagnóstico ambiental apresentando a descrição da atual qualidade ambiental da área de 
abrangência do empreendimento, mostrando as características dos diversos fatores que 
compõem o ecossistema, antes da implantação da obra e caracterizando a Área de Influência do 
empreendimento (AI), a Área de Influência Direta (AID), e a Área de Influência Indireta (AII).  
f. Impactos ambientais e medidas mitigatórias deverão ser indicados com base no diagnóstico 
ambiental e na caracterização da obra (e das intervenções necessárias à sua instalação e 
operação) com detalhamento dos impactos ambientais (negativos e positivos) sobre o meio 
físico, biótico e socioeconômico resultantes da instalação e operação do empreendimento e 
indicações das medidas mitigatórias a serem cumpridas para amenizar os impactos ao meio 
ambiente. 
g. Mapas e plantas elucidativos da situação e da proposta, incluindo: Mapa de uso do solo em 
escala 1:5.000 com rede hidrográfica, mapa com curvas de nível na AID, mapa da implantação 
da obra com demarcação das áreas de vegetação nativa a serem preservadas, áreas de 
movimentação do solo para implantação da obra, áreas de empréstimo e ensecadeiras (ou 
outras formas de alteração temporária de eventual drenagem efêmera existente na área - 
advertindo-se que em hipótese alguma a LAC permitiria intervenção em APPs); Planta baixa do 
empreendimento, incluindo açude a ser instalado (ou já instalado, no caso de regularização), 
áreas de preservação permanente, potenciais área(s) irrigada(s) (de terceiros que receberiam o 
fornecimento de água), canais de distribuição, bem como cortes transversal e longitudinal do 
maciço e canais. 
h. Programas ambientais a serem executados na área, os quais deverão ser elaborados de 
acordo com a caracterização da obra pretendida e das constatações decorrentes do diagnóstico 
ambiental incluindo, a título de exemplo, programa de controle de processos erosivos durante e 
após a implantação do empreendimento; programa de recuperação das áreas de empréstimo, de 
bota-fora e áreas degradadas; programa de implantação, restauração e monitoramento de APPs. 

    X   

        



 

23 
 

 

ANEXO III 
MODELO de Declaração de Adesão e Compromisso (DAC) 

 
 

 
Declaração de Adesão e Compromisso – DAC do Empreendedor 

 
 

_________(nome do(a) empreendedor(a)), ___________(nacionalidade), ____(estado civil), residente e domiciliado(a) na 
__________(rua/avenida), ___(número/complemento), _______(bairro), ________(cidade), ___(UF), portador(a) do CPF 
nº _____________, Carteira de Identidade nº____________, __ (órgão expedidor). 
 
 
Pelo presente instrumento formalizo a adesão e compromisso às informações e parâmetros técnicos de instalação e 
operação da atividade ou empreendimento de(nome da atividade e CODRAM), exigidos pela Resolução Consema e 
apresentados por mim, estando ciente das características dos possíveis impactos ambientais e assumindo a 
responsabilidade pelo cumprimento das medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias e de todas as 
condicionantes e normas legais vigentes estabelecidas na licença, sob pena de sofrer as sanções legais cabíveis. 
 
 

Porto Alegre, __ de ______ de ____. 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do empreendedor(a) 

 

 



 
Porto Alegre, 06 de outubro de 2021. 

Exmo. Sr.  

LUIZ HENRIQUE VIANA 

Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura 

Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

 

Prezado Senhor, 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho minuta de resolução que “Estabelece 

procedimentos e critérios para a emissão de Licença Ambiental por Compromisso - LAC, para as atividades 

passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul”, aprovada por na Câmara Técnica 

Permanente de Gestão Compartilhada Estado/Município do CONSEMA, a qual solicito, se possível, 

inclusão na pauta da próxima reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA.  

 

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e apreço. 

 

Cordialmente, 

 

 

Marcelo Camardelli Rosa 

Presidente da CTP Gestão Compartilhada Estado/Município 

Conselho Estadual do Meio Ambiente 

 



LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO - LAC

Porto Alegre, 14 de outubro de 2021



Linha do Tempo 

2020

T

Janeiro
Lei Estadual nº 
15.434/2020 é 
sancionada pelo 
Governador.

Marco
FEPAM demanda o 
CONSEMA 
apresentando lista de 
atividades passíveis de 
LAC. Encaminhamento 
à CTPGCEM aprovado 
por unanimidade.

2021

Junho
Minuta aprovada por 
unanimidade da 
CTPGCEM. 
Encaminhada à 
Consulta Pública.

Julho
Grupo de Trabalho 
volta a reunir-se para 
avaliação das 
contribuições da 
Consulta Pública.

Outubro
Aprovada por 
unanimidade na 
CTPGCEM versão final 
da minuta após 
contribuições da 
consulta pública. 

Hoje
Apresentação da  
minuta no CONSEMA.

Abril
Em reunião da 
CTPGCEM é criado 
Grupo de Trabalho 
para construção de 
minuta.

Maio 
Primeira reunião do 
Grupo de Trabalho.



Consulta Pública 

Conforme previsão estabelecida no art. 229 da Lei Estadual nº 15.434/2020, a
minuta aprovada na Câmara Técnica Permanente de Gestão Compartilhada
Estado/Municípios foi disponibilizada à Consulta Pública no site da Secretaria de
Meio Ambiente e Infraestrutura pelo período de 10 dias.

Foram recebidas 23 críticas, sugestões e contribuições técnicas, as quais foram
analisadas pelo Grupo de Trabalho.



Ementa 



Considerandos

Considerando que uma parcela das atividades elencadas como efetiva ou
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, por sua baixa
complexidade, possuem seus riscos e impactos ambientais conhecidos e os
seus controles ambientais padronizados pelos órgãos ambientais e, por
consequência, previsibilidade dos atos administrativos expedidos;

Considerando que a emissão da Licença Ambiental por Compromisso
antecipa o controle ambiental e auxilia a fiscalização ambiental do Estado
sobre o empreendimento, além de auxiliar na regularidade ambiental do
empreendedor;



Considerandos

Considerando que os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima
do cidadão e da boa fé permitem o avanço para a administração pública
ambiental, dos quais voltam-se, necessariamente, para evolução em
transparência, objetividade, racionalidade e clareza, através do uso da
tecnologia e da qualificação do procedimento administrativo que permite a
instauração do processo.



Objetivos 

Art. 1º. Estabelecer procedimentos e critérios para a emissão da Licença
Ambiental por Compromisso (LAC), para as atividades passíveis de
licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. Os municípios poderão, por meio de regulamento próprio,
adotar a LAC para as atividades constantes no Anexo I desta Resolução,
devendo atender os critérios mínimos estabelecidos nesta norma.



Conceitos 

Art. 2º. Para os fins previstos nesta Resolução são adotadas as seguintes
definições:

I - Licença Ambiental por Compromisso (LAC): procedimento eletrônico
autorizando a localização, a instalação e a operação da atividade ou do
empreendimento, mediante Declaração de Adesão e Compromisso (DAC) do
empreendedor aos critérios, pré-condições, documentos, requisitos e
condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora e
respeitadas as disposições definidas nesta Resolução.



Meio 

Art. 3º. A Licença Ambiental por Compromisso (LAC) deverá ser solicitada
por meio de sistema eletrônico.

Parágrafo único. São considerados passíveis de Licença Ambiental por
Compromisso (LAC) os empreendimentos e atividades descritos no Anexo I
desta Resolução.



Controles 

Art. 4º. A Licença Ambiental por Compromisso atesta em uma única etapa a
viabilidade ambiental do empreendimento, bem como autoriza a sua
instalação e operação, desde que observados, implementados e mantidos
os controles ambientais impostos para a atividade potencialmente
poluidora.

Parágrafo único. Somente poderá ser realizada intervenção na área do
empreendimento após a emissão da LAC.



Condicionantes 

Art. 5º. O órgão ambiental licenciador estabelecerá as condicionantes
ambientais para a LAC, que será emitida após a apresentação dos
documentos elencados no Anexo II e da Declaração de Adesão e
Compromisso constante no Anexo III desta Resolução.



Demais Autorizações 

Art. 6º. A autorização de supressão de espécime nativa isolada e a Outorga
do Direto de Uso da Água ou a sua dispensa, quando couberem, deverão ser
anexadas com os outros documentos constantes no anexo II.



Restrições 

Art. 8º. Não estão sujeitas à LAC as atividades e os empreendimentos:

I - que necessitem de conversão de áreas de remanescentes de ambientes
naturais;
II - que necessitem de intervenção em Áreas de Preservação Permanente – APP;
III - sujeitas ao licenciamento ambiental por meio de EIA/RIMA;
IV - que se localizem em Unidades de Conservação e suas zonas de
amortecimento;
V - que necessitem de regularização por estarem em instalação ou operação
sem licenciamento ambiental; e
VI - que geram efluentes líquidos a partir de seu processo produtivo, exceto
aqueles que façam reuso do mesmo ou o enviem para tratamento externo.



Prazos 

Art. 10. O prazo de validade da LAC deverá ser de no mínimo 5 (cinco) anos e
no máximo 10 (dez) anos, de acordo com as características da atividade e a
critério do órgão ambiental competente.



Fiscalização Ambiental 

Art. 15. Além dos outros casos previstos na legislação, o órgão ambiental
licenciador, mediante decisão motivada, poderá suspender, cancelar ou anular
uma licença expedida, quando identificada informação falsa, omissa ou
enganosa de temas determinantes para a emissão da licença.

Parágrafo único. A fiscalização ambiental sobre os empreendimentos
licenciados poderá ser realizada a qualquer momento pelos órgãos ambientais
competentes.



Responsabilidades 

Art. 16. As responsabilidades técnica, administrativa, civil e criminal sobre as
informações e documentos anexados ao processo de licenciamento para
obtenção da LAC são do empreendedor (pessoa física ou jurídica) e de seu
Responsável Técnico.



Publicidade 

Art. 17. O órgão ambiental competente deverá dar publicidade da data em que
se dará início o procedimento de licenciamento ambiental por meio de LAC.

Art. 18. Essa Resolução entra em vigor na data da sua publicação.



Anexo I 

Tabela de Atividades Licenciáveis por LAC



Anexo II 

Tabela de Atividades Licenciáveis por LAC



Anexo III 



MUITO OBRIGADO!



 

A APEDeMA-RS é constituída pelas seguintes entidades: 
APAIPQ (QUINTÃO); BIGUÁ (ARAMBARÉ); AMA (GUAÍBA); ABEPAN (BENTO GONÇALVES); ASSECAN (CANELA); AGAPAN (PORTO 

ALEGRE); AIPAN (IJUÍ); APN-VG (GRAVATAÍ); ASPAN (SÃO BORJA); ANAMA (MAQUINÉ); CEA (PELOTAS/RIO GRANDE); FUNDAÇÃO 
GAIA (PORTO ALEGRE); FUNDAÇÃO MOA (PORTO ALEGRE); GESP (PASSO FUNDO); MARICÁ (VIAMÃO); H20 PRAMA (PORTO 

ALEGRE); IGRÉ (PORTO ALEGRE); BALLAENA AUSTRALIS (SANTA VITÓRIA DO PALMAR); ECONSCIÊNCIA (PORTO ALEGRE); BIOFILIA 
(PORTO ALEGRE); INGÁ (PORTO ALEGRE);INSTITUTO CURICACA (PORTO ALEGRE); INSTITUTO MIRA-SERRA (SÃO FRANCISCO DE 

PAULA/PORTO ALEGRE) INSTITUTO ORBIS (CAXIAS DO SUL);  MOVIMENTO AMBIENTALISTA VERDE NOVO (SÃO LOURENÇO DO SUL); 
MOVIMENTO ROESSLER (NOVO HAMBURGO); AMIGOS DA TERRA (PORTO ALEGRE); NEMA (RIO GRANDE); NÚCLEO SÓCIO-AMBIENTAL 

ARAÇÁ-PIRANGA (SAPIRANGA); RESGATANDO O FUTURO DA BIODIVERSIDADE (SANTA MARIA);SOLIDARIEDADE (PORTO 
ALEGRE); UPPAN (DOM PEDRITO); UPAN (SÃO LEOPOLDO); UPV (PORTO ALEGRE). 

 

 

 

NOTA DE REPÚDIO A POSTURA DO SECRETÁRIO ESTADUAL EM VOTAÇÃO NO CONSEMA-RS 

  

 A Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente (APEDeMA-RS), entidade 

que congrega as organizações não governamentais ecologistas, suprapartidárias, sem fins lucrativos, 

legalmente constituídas e que tem como objetivo estatutário principal a defesa por um ambiente 

ecologicamente equilibrado, vem a público manifestar seu protesto e indignação pela forma 

antirregimental e inconstitucional com a  qual o Secretário Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura 

conduziu a 242ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA-RS).  

 Constantes no art. 1º da Resolução CONSEMA nº 305/2015, uma das competências deste 

colegiado é a de “estimular a participação da comunidade no processo de preservação, conservação, 

recuperação e melhoria da qualidade ambiental.”  Contudo, desde que assumiu a presidência deste 

Conselho, a sociedade civil ambientalista tem observado o oposto nas próprias reuniões. 

 Cerceamento da palavra e rito “sumário” na condução das pautas viraram rotina, inovando na 

reunião de setembro, com informações inverídicas e omissão de dados, que levaram a manifestações e 

posturas incosntitucionais de alguns conselheiros. Notoriamente, houve indução para a rejeição de tema 

pouco esclarecido, porém de relevante importância na defesa do direito humano fundamental ao 

ambiente ecologicamente equilibrado - como se encontra garantido na Constituição Federal de 1988. 

 Com desrespeito à sociedade civil ambientalista e ao Ministério Público,  a situação foi agravada 

em razão de que, além do dever de conhecer a lei ambiental como gestor público ambiental, o atual 

secretário é profissional da área do Direto e não pode, diante de flagrantes inconstitucionalidades, se 

calar e menos ainda reforçá-las, pois tal postura fere a conduta obrigatória do servidor público na 

observância dos Princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente o da moralidade e o 

da legalidade. 

 Segue o link da 242º Reunião Ordinária do CONSEMA, com destaque para o episódio ocorrido a 

partir do minuto 56: https://www.youtube.com/watch?v=cR89-G-pvXc   

 

Porto Alegre, 14 de outubro 2021. 

 
E-mail: apedemars@gmail.com 
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