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O processo de licenciamento configura o mais estruturado

instrumento de acompanhamento da atuação ambiental empresarial

(pública ou privada).

TIPOS DE LICENÇA

Licença Prévia- LP

Licença de Instalação- LI

Licença de Operação- LO

Outras – LPI, LPIA, LU

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

"Art. 7º. As Licenças Ambientais, indiferente da

fase, serão válidas por 5 (cinco) anos.

Resolução CONSEMA 
Nº 332 DE 08/12/2016
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Resolução CONSEMA nº 372/2018 e suas atualizações

Área útil: são todas as áreas efetivamente utilizadas para o desenvolvimento das atividades, construídas ou não. Nas atividades industriais

incluem-se na área útil processo industrial, depósitos de matérias primas, produtos, resíduos, áreas de tancagem, equipamentos de controle

ambiental, lagoas de tratamento, áreas administrativas, refeitórios, almoxarifado, estacionamento, pátio de manobra. Em construções de mais

de um pavimento, são considerados todos os pavimentos na área construída.



www.sol.rs.gov.br
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Simulação dos documentos mínimos
O SOL possui funcionalidade de simulação, na qual é possível
consultar os documentos (e conteúdos) mínimos necessários,
formulário e custos de ressarcimento da análise do processo.



Consulta pública dos processos
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A transparência é um compromisso do SOL. Andamentos do processo.
Documentos.

Situação dos documentos.
Dados da solicitação.
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Licenciamento mais célere:

PORTARIA FEPAM N.º 207/2022 -LPIA: é o ato administrativo pelo qual o órgão
ambiental atesta a viabilidade ambiental de alteração do empreendimento quando a mesma
não implicar no aumento do potencial poluidor.

 LPIA terá seu prazo de validade fixado em cinco (5) anos, nos termos da Resolução
CONSEMA n º 332/2016

Exemplo:
- Alteração do ponto de lançamento de efluente líquido.
- - Adequação e Modernização de Estações de Tratamento de Efluentes - ETE´s e Estações de

Tratamento de Água - ETA 's.
- Atividades com aumento de área útil, dentro da área do terreno do empreendimento já

licenciado, e/ou aumento de capacidade produtiva, nos casos em que não ocorra aumento da
vazão de lançamento de efluentes, além da capacidade licenciada.

Ações da FEPAM para tornar o processo de licenciamento das 
atividades de industrias mais efetivo.
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Licenciamento mais célere:

Portaria FEPAM Nº 58/2019

Dispõe sobre o estabelecimento das alterações em empreendimentos licenciados no âmbito
da FEPAM que serão dispensados de licenciamento prévio de ampliação.

Facilitando melhorias nos empreendimentos: instalação de sistema de controle de emissões

atmosféricas, construção de bacias de contenção, mudanças de layout e Instalação ou

substituição de equipamentos que não gerem aumento em resíduos sólidos, efluentes líquidos

ou emissões atmosféricas, etc;

Ações da FEPAM para tornar o processo de licenciamento das 
atividades de industrias mais efetivo.
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PORTARIA FEPAM N° 68/2019 - Dispõe sobre os critérios para disposição final de
efluentes líquidos sanitários e efluentes líquidos industriais em solo no Estado do Rio Grande
do Sul.

Ações da FEPAM para tornar o processo de licenciamento das 
atividades de industrias mais efetivo.

Art. 1°
-§2º. Os efluentes líquidos industriais

contemplados por esta Portaria são

somente aqueles gerados em

empreendimentos do ramo

alimentício ou outros ramos cujo

efluente seja predominantemente

composto de carga orgânica.



PORTARIA FEPAM N° 80/2020- DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA INCORPORAÇÃO 

DE BIOSSÓLIDO NÃO PERIGOSO, PROVENIENTE DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS, EM SOLO AGRÍCOLA.
• POR LICENÇA ÚNICA
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Ações da FEPAM para tornar o processo de licenciamento das 
atividades de industrias mais efetivo.

Art.3º Somente poderão ser incorporados em solo agrícola biossólidos com as seguintes 
características: I. Classificação como resíduo Classe 2, conforme NBR 10004; II. Possuir 

potencial agronômico; III. Quando o resíduo tiver contribuição de efluente sanitário deverá 
atender as concentrações microbiológicas definidas na Resolução Conama 498/2020.

Art. 4º O biossólido proveniente de atividade industrial somente poderá ser incorporado em 
solos se a taxa máxima anual e a carga máxima acumulada de substâncias químicas não 

excederem os limites apresentados na Tabela 1:Arsenio,Bario, Cromo...etc.

Art. 15. A solicitação do licenciamento deve ser feita pelo gerador do resíduo.§ 1º Incorporação 
de biossólidos com volume de até 75 m³/mês será licenciada juntamente com a atividade 

principal da empresa geradora. § 2º Acima de 75 m³/mês o gerador deverá solicitar 
licenciamento específico no ramo de atividade 3114.10, conforme determinado na Resolução 

Consema nº 372/2018 e suas atualizações.
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Ações da FEPAM para tornar o processo de licenciamento das 
atividades de industrias mais efetivo.

PORTARIA FEPAM N.º 30/2016 MER - Materiais Especificados de Risco
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Ações da FEPAM para tornar o processo de licenciamento das 
atividades de industrias mais efetivo.

Diretriz Técnica N.º 001/2016 - Destinação de MER para Ruminantes, Oriundos

• Necessário controle de temperatura;

• Atingir temperatura que destrua o PRION;

• Licenciado por LPIA (Acompanhado de RAS);

• Licenciado por EIA- RIMA.



Fica instituída a OBRIGATORIEDADE, no transporte
terrestre, a utilização do Sistema de Manifesto de
Transporte de Resíduos – MTR Online no Estado do Rio
Grande do Sul, de acordo com os procedimentos desta
Portaria.

Instrumento gerencial e de fiscalização da FEPAM

O Sistema permite que geradores, transportadores e
destinadores, assim como a FEPAM, disponham de cópias
eletrônicas atualizadas em tempo real dos registros por MTR

Portaria FEPAM n° 87/2018-
Sistema MTR Online 

Ações da FEPAM para tornar o processo de licenciamento das 
atividades de industrias mais efetivo.



Ações da FEPAM para tornar o processo de licenciamento das 
atividades de industrias mais efetivo.
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 Elaboração de Diretrizes Técnicas: DIRETRIZ TÉCNICA Nº 01/2018- ESTABELECE
CONDIÇÕES E OS LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÃO DE POLUENTES
ATMOSFÉRICOS A SEREM ADOTADOS PELA FEPAM PARA FONTES
FIXAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Novos empreendimentos poderão ter seus padrões mais restritivos, de acordo com projeto
apresentado pelo empreendedor e, tendo em vista, tecnologias atualmente disponíveis.
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PORTARIA FEPAM n° 029/2017
Exigência de Acreditação ou Reconhecimento para os laboratórios de análises ambientais 

no âmbito do RS – prazo de 02 anos (junho/19)
PORTARIA FEPAM nº 57/2018 – inclui matriz solo

PORTARIA FEPAM N° 82/2019 -Art. 1º. Fica alterado o Art. 2° da Portaria FEPAM N° 029/2107, com 

a inclusão do §5°: §5° - estão isentos de Certificado de Cadastro de Laboratórios, junto à FEPAM, os laboratórios que realizem análises de solos, nos casos em 

que a FEPAM exija as metodologias adotadas pela Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo e de Tecido Vegetal dos Estados do Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina (ROLAS). 

PORTARIA FEPAM n.º 30/2017 
Institui o procedimento obrigatório para concessão e renovação de licenças ambientais em 

conformidade com as normas sobre Segurança, Prevenção e Proteção contra incêndios
- Baixa e média carga de incêndio - primeira Licença de Operação emitida mediante a apresentação de 

protocolo de PPCI

- Alta carga ou quando não mencionar – obrigatório o APPCI

- Renovações de LO – condicionante: é dever do empreendedor manter atualizado o APPCI

OUTRAS NORMATIVAS
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Obrigada!

•Fabiani Vitt Tomaz

•Fabiani-tomaz@fepam.rs.gov.br


