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OBJETIVO:

Contribuir no esclarecimento de técnicos 
e produtores em relação à gestão ambiental 
e o licenciamento de atividades de criações 
de animais confinados.



PORQUE LICENCIAR 
CRIAÇÕES ANIMAIS?

 CONCENTRAÇÃO DE DEJETOS

 RISCO AO MEIO AMBIENTE           ÁGUA/SOLO E AR

 RISCO POTENCIAL A SAÚDE HUMANA

 CONTROLE DE VETORES

 INCOMODOS À VIZINHANÇA



Resolução CONSEMA nº 372/2018
e 408/2019

Estabelecem parâmetros de porte
para definir o que é licenciando pelo
órgão ambiental estadual e os órgãos

municipais.



Critérios Técnicos da FEPAM

 Novos empreendimentos destinados à Avicultura
 Novos empreendimentos destinados à Suinocultura
 Novos empreendimentos destinados à 

Bovinocultura

Disponível em www.fepam.rs.gov.br → Licenciamento 
Ambiental → Licenciamento Ambiental → Normas 
Técnicas



Suinocultura
Documentos de Referência

 Lei 12.651/2012(alterada pela lei 12.727/2012 (Código Florestal Federal);
 Decreto Federal 7.830/2012;
 Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais);
 Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação, 
inclusive as relacionadas a Áreas de Proteção Ambiental - APA, Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico - ARIE, Reservas Particulares de Patrimônio Natural - RPPN);

 Resolução CONAMA 10/1998 (Mata Atlântica); 
 Resolução CONAMA 12/1999 (Mata Atlântica);
 Lei 15.434/2020 (Código Estadual do Meio Ambiente);
 - Lei 9.519/1992 (Código Florestal Estadual);
 - Lei 6.503/1972 (Código Sanitário Estadual);
 Planos Diretores ou zoneamentos municipais; 
 Manual de Manejo e Utilização dos Dejetos de Suínos, Embrapa, 1993;
 Cadeia Produtiva da Suinocultura no Estado do RGS, SIPS/RS, 2002;
 Mapa de Classificação dos Solos do Estado do RGS quanto à Resistência a Impactos 

Ambientais, Fepam, 2001;
 Resoluções 128 e 129 do Consema (Padrões de efluentes).
 Sistema de Produção de Suínos em Cama Sobreposta Deep Bedding, Oliveira, 2001.
 Portaria Fepam 98/2015



Aspectos locacionais das áreas de 
criação e de aplicação de resíduos

 Zona rural;
 300 m de núcleos habitacionais;
 Lençol freático: no mínimo 1,50 m de 

profundidade, abaixo da linha da base 
inferior da esterqueira, na situação de maior 
precipitação pluviométrica;

 distância de núcleos habitacionais;
 Distância das frentes de estradas, das 

divisas das propriedades  e da casa do 
empreendedor ou seus funcionários;



Aspectos locacionais das áreas de 
criação e de aplicação de resíduos

Distanciamento mínimo de corpos hídricos, a ser somado 
ao distanciamento  previsto no Código Florestal Federal, 
conforme o porte do empreendimento, no caso da utilização de 
manejo de dejetos líquidos.



Aspectos locacionais das áreas de 
aplicação de resíduos

 Zona rural;
 Dejetos líquidos: 100 m de habitações de 

terrenos vizinhos e da frente de estradas;
 Dejetos sólidos: 50 m de habitações de 

terrenos vizinhos e da frente de estradas;
 Dejetos líquidos devem ser armazenados em 

esterqueiras impermeabilizadas e com 
capacidade compatível com tipo e porte da 
criação.



Estimativa de geração de dejetos 
para diferentes tipos de produção

A produção de dejetos foi calculada em função da média da quantidade 
total de resíduos líquidos produzidos, de acordo com o 
desenvolvimento ponderal dos animais, que varia de 4,9 % a 8,5 % de 
seu peso vivo/dia, para um período de 120 dias.



Manejo dos Resíduos

 As esterqueiras devem possuir folga técnica de 
20 % na capacidade de armazenamento, por 
período mínimo de 120 dias;

 Volume total de armazenamento deve ser 
dividido em pelo menos 2 esterqueiras;

 Dejetos pode ser estabilizados em 
biodigestores, compostagem de dejetos líquidos 
em cama ou outros sistemas de tratamento 
similares;

 Animais mortos deve ser tratados antes da 
destinação final;



AVICULTURA - BOVINOCULTURA
Documentos de Referência

 Lei 12.651/2012(alterada pela lei 12.727/2012 (Código Florestal Federal);
 Decreto Federal 7.830/2012;
 Lei 9.605/1998 (Crimes Ambientais);
 Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza - SNUC, critérios e normas para a criação, implantação e gestão 
das unidades de conservação, inclusive as relacionadas a Áreas de 
Proteção Ambiental - APA, Áreas de Relevante Interesse Ecológico - ARIE, 
Reservas Particulares de Patrimônio Natural - RPPN);

 Lei 15.434/2020 (Código Estadual do Meio Ambiente);
 - Lei 9.519/1992 (Código Florestal Estadual);
 - Lei 6.503/1972 (Código Sanitário Estadual);
 Planos Diretores ou zoneamentos municipais; 
 Mapa de Classificação dos Solos do Estado do RGS quanto à Resistência 

a Impactos Ambientais, Fepam, 2001;
 Resoluções 128 e 129 do Consema (Padrões de efluentes). 
 Sistema de Produção de Suínos em Cama Sobreposta Deep Bedding, 

Oliveira, 2001.
 Portaria Fepam 98/2015



Aspectos locacionais das áreas de 
criação e de aplicação de resíduos

 Zona rural;
 Lençol freático: no mínimo 1,50 m de profundidade, na 

situação de maior precipitação pluviométrica;
 200 m de núcleos habitacionais;
 20 m das frentes de estradas, das divisas das 

propriedades  e da casa do empreendedor ou seus 
funcionários;

 Distanciamento mínimo de corpos hídricos, a ser 
somado ao distanciamento  previsto no Código Florestal 
Federal, é de 25 m;

 A distância mínima a ser respeitada para a aplicação é 
de 20 m para dejetos sólidos, e 50 m para dejetos 
líquidos.



Estimativa de geração de dejetos 
para diferentes tipos de produção



Aspectos locacionais das áreas de 
criação e de aplicação de resíduos

Distanciamento mínimo de corpos hídricos, a ser somado ao 
distanciamento  previsto no Código Florestal Federal, conforme o 
porte do empreendimento, no caso da utilização de manejo de dejetos 
líquidos.



ISENÇÕES DE 
LICENCIAMENTO

 CRIAÇÃO EXTENSIVA ISENTA

 CRIAÇÃO CONFINADA OU SEMI 
CONFINADA LICENCIÁVEL

 Portaria Fepam 98/2015 e Consema 372



CONCEITOS:
 Criação confinada – Aquela em que os animais permanecem o tempo todo presos 

num pequeno espaço de terreno ou construção especialmente construída para tal 
fim. A alimentação vem toda de fonte externa do espaço da criação. Os animais não 
tem acesso a pastejo direto a campo ou outra produção de forragem. Os dejetos 
deverão passar por tratamento antes da destinação final a campo.  O mesmo que 
criação intensiva Este tipo de criação deve ser licenciado.



 Criação semi confinada - Aquela em que os animais permanecem no mínimo seis 
horas presos num pequeno espaço de terreno ou construção especialmente 
construída para tal fim. Parte da alimentação diária é fornecida a partir de fonte 
externa ao espaço da criação. Os dejetos produzidos neste local deveram passar por 
tratamento antes da destinação final a campo. O resto do tempo os animais passam 
soltos direto a campo se alimentando diretamente de pastagem ou outra produção 
de forragem. Os dejetos produzidos a campo são absorvidos diretamente pelo solo. 
O mesmo que criação semi-extensiva ou semi-intensiva. Este tipo de criação é 
passível de ser licenciada.

 Criação extensiva - Aquela em que os animais passam soltos diretos a campo se 
alimentando diretamente de pastagem ou outra produção de forragem. Os dejetos 
produzidos a campo são absorvidos diretamente pelo solo. Este tipo de criação é 
considerado isenta de licenciamento estadual.


