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Licenciamento Ambiental
Lei nº 6.938/81 -Política Nacional de Meio Ambiente – cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente

Tendo por "objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios..."

Conama 01/86

Art. 4º Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do SISNAMA deverão compatibilizar os 

processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades 

modificadoras do meio Ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta Resolução 

e tendo por base a natureza, o porte e as peculiaridades de cada atividade.

Estabelece uma lista inicial de atividades a serem licenciadas através de EIA/RIMA entre elas:

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental 

a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
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CONAMA 237/1997

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso.

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, 

restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 

jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental.

Anexo I Atividades ou empreendimentos sujeitas ao licenciamento ambiental:

Atividades diversas

-parcelamento do solo
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CONSEMA 372/2018

Art. 1º. 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, com a definição de seus portes e potencial poluidor, são aqueles 

constantes do anexo I desta Resolução.

ANEXO I

Parcelamento do solo

3413,11 CAMPUS UNIVERSITÁRIO (INCLUSÃO DA ETE SE COUBER)

3414,40 PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS RESIDENCIAIS E MISTOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, 

INFRAESTRUTURA E TRATAMENTO DE ESGOTO/ETE)

Parcelamento do Solo para fins insdustrais

3415,10 PARCELAMENTO DE SOLO PARA FINS INDUSTRIAIS/ LOGÍSTICOS (INCLUÍDOS EQUIPAMENTOS, 

INFRAESTRUTURA E TRATAMENTO DE ESGOTO)
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Lei Estadual 15.434/2020

Licença ambiental: ato administrativo decorrente de procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, a concepção, a instalação, a operação, a 

alteração e a ampliação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 

possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 

as normas técnicas aplicáveis ao caso;
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Socioeconômico

cultural

arqueológicos,p

alentológicos, 

histórico

serviços

Mobilidade 

urbana

Usos e 

Ocupação
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Físicos

Solos estabilid

ade 

permeabilidade

Recursos 

hídricos

Drenagens
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Biótico

Mata Atlântica

Pampa

Corredores ecológicos

Unidades de 

Conservação

APPs

Espécies 

ameaçadas
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Plano

Diretor

PMSB

Zoneamento

Ambiental

Política de

meio ambiente
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Uma das abordagens Estratégias da Política

Ambiental é o planejamento territorial, assim

a partir de 1980 aparecem na legislação

alguns dispositivos como o PLano Nacional

de Gerenciamento Costeiro, Zoneamento

Economico-ecológico, Estatuto das cidades e

recentemente a lei da REURB

Então, qual a função da Política de Meio Ambiente?

Politica

de meio ambiente
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Zoneamento Ambiental, instrumento de gestão

ambiental através do planejamento do uso e

ocupação do território baseado em

características específicas, buscando

compatibilizar potencialidades e restrições.

Então, qual a função do Zoneamento Ambiental?

Zoneamento

Ambiental



16

PMSB

Segundo a Lei 11.445/07 , recentemente alterada pela

Lei 14.026/2020 estabelece o marco legal do

Saneamento básico e determina que prefeituras que, a

partir de 2014, não possuírem o PMSB não poderão

mais receber recursos federais para o saneamento.

Então qual a função do PMSB?
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Segundo o estatuto das Cidades ( Lei 10.257/2001), o

plano diretor é um dos 8 instrumentos elencados para o

planejamento municipal e é considerado o principal

instrumento de planejamento da expansão urbana.

Nele são definidos percentuais de ocupação (edificado

por lote, áreas verdes a serem mantidas, áreas

institucionais e outras) e regra os usos (residencial,

comercial, industrial, áreas a preservar, entre outros).

Então, qual a função do Plano Diretor?

Plano

Diretor
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Que tipo

de cidade

queremos?



19

Barcelona
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Dubai
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Findhorn - Escócia
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Serenbe - USA
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Belo Horizonte – em 2017 eleita pelo Urban Systems como cidade mais sustentável do Brasil
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Morro do Papagaio Belo Horizonte janeiro 2021



disa@fepam.rs.gov.br

51. 32889424 e 32889439
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fepam.rs.gov.br

Obrigado!

USE o GUIA372


