RESOLUÇÃO CONSEMA N.º 001/2006
Aprova a Listagem das Atividades Consideradas
Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental
passíveis de licenciamento ambiental pela Fundação do Meio
Ambiente – FATMA e a indicação do competente estudo
ambiental para fins de licenciamento.
CONSIDERANDO que a Resolução CONSEMA 01/2004, retificada pela Resolução
CONSEMA 01/2005, que aprovou a listagem das atividades Consideradas Potencialmente
Causadoras de Degradação Ambiental, portanto passíveis de licenciamento ambiental pela
FATMA, não indicou os estudos mínimos exigíveis ao licenciamento ambiental;
CONSIDERANDO a necessidade de se ajustar alguns aspectos da listagem das atividades
Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental aprovadas por meio da
Resolução CONSEMA 01/2004 e sua retificação por meio da Resolução CONSEMA
01/2005;
CONSIDERANDO que a Resolução do CONAMA nº 01/86 não esgotou o tema referente à
exigibilidade do Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA, causando assim, uma
insegurança jurídica tanto para os órgãos licenciadores e fiscalizadores, como para os
empreendedores, sendo necessário criar uma listagem das atividades potencialmente ou
causadoras de significativo impacto ambiental;
CONSIDERANDO que a exigência de EIA para o licenciamento ambiental pressupõe,
entre outros, além do conteúdo mínimo previsto no art. 6.º da Resolução 01/86 do
CONAMA:
a)que o licenciamento obedecerá a um rito extraordinário;
b) informações mais diretas à sociedade civil, por meio do Relatório de Impacto Ambiental
e audiências públicas nos termos da Resolução 09/87 do CONAMA;
c) pagamento de medida compensatória específica, prevista no art. 36 da Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação n.º 9.985 de 18 de julho de 2000 e no art.36 da Lei
do Sistema Estadual de Unidades de Conservação n.º 11.986 de 12 de novembro de 2001;
d) o prazo máximo para o órgão licenciador pronunciar-se acerca da licença ambiental
prévia é de um ano, nos termos do art. 14 da Resolução 237/97 do CONAMA;
e) há, obrigatoriamente, a necessidade de anuência prévia do órgão responsável por
unidades de conservação que possam ser afetadas no seu interior ou zona de amortecimento
pelo empreendimento a ser licenciado;
f) incidência da Portaria n.º 230 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN de 17/12/2002 que dispõe sobre a compatibilização das fases de obtenção das
licenças ambientais nos casos de empreendimentos potencialmente capazes de afetar o
patrimônio arqueológico, definindo os procedimentos referentes à apreciação e
acompanhamento das pesquisas arqueológicas no país;
CONSIDERANDO que a divergência sobre a exigência ou não de EIA aos
empreendimentos tem sido uma das principais causas da judicialização de

empreendimentos licenciáveis, figurando o ente licenciador como co-réu, sendo isto uma
realidade estadual e nacional;
CONSIDERANDO ser imprescindível um referencial para o licenciamento ambiental a fim
de evitar o excesso de discricionariedade dos agentes ambientais, bem como buscar a
“desjudicialização” dos licenciamentos, proporcionando maior segurança jurídica e
transparência ao licenciamento ambiental;
CONSIDERANDO a necessidade de se definir os estudos ambientais adequadas àquelas
atividades dispensadas do EIA, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Resolução do CONAMA
nº 237, de 19 de dezembro de 1997, visto que esta medida permitirá uma melhor avaliação
ambiental do empreendimento e eventual exigência de estudos mais detalhados.
CONSIDERANDO que a Resolução do CONAMA N.º 09/87 dispõe sobre a audiência
pública para os casos de licenciamento submetido ao EIA/RIMA nos seguintes termos:
“Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil,
pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio
Ambiente promoverá a realização de audiência pública.
§ 1º - O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do RIMA, fixará
em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo que será no mínimo
de 45 dias para solicitação de audiência pública.
§ 2º - No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão
Estadual não realizá-la, a licença concedida não terá validade.
§ 3º - Após este prazo, a convocação será feita pelo Órgão Licenciador, através de
correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa
local.
§ 4º - A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados.
§ 5º - Em função da localização geográfica dos solicitantes, e da complexidade do
tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto de
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA”.
CONSIDERANDO que no âmbito estadual, a audiência pública também poderá ser
determinada, ainda que para o licenciamento da atividade não seja exigível o EIA/.RIMA,
mas sempre que for útil para fins de esclarecimentos à população, sendo razoável que
obedeça a um rito mais simplificado visando a não comprometer a eficiência do
licenciamento ambiental.
CONSIDERANDO que a Resolução CONAMA n.º 02, de 18 de abril de 1996, com
vigência até a publicação da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, publicada em 19 de
julho de 2000, dispôs que:

“Art. 1º Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela destruição
de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de empreendimentos de relevante
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente com
fundamento do EIA/RIMA, terá como um dos requisitos a serem atendidos pela
entidade licenciada, a implantação de uma unidade de conservação de domínio
público e uso indireto, preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do
órgão licenciador, ouvido o empreendedor.
Art. 2º O montante dos recursos a serem empregados na área a ser utilizada, bem
como o valor dos serviços e das obras de infra-estrutura necessárias ao
cumprimento do disposto no artigo 1º, será proporcional à alteração e ao dano
ambiental a ressarcir e não poderá ser inferior a 0,50% (meio por cento) dos custos
totais previstos para implantação do empreendimento.
Art. 3º O órgão ambiental competente deverá explicitar todas as condições a serem
atendidas pelo empreendedor para o cumprimento do disposto nesta Resolução,
durante o processo de licenciamento ambiental.
(...)
Art. 7º O CONAMA poderá suspender a execução de projetos que estiverem em
desacordo com esta Resolução.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus
efeitos aos processos de licenciamento ambiental em trâmite nos órgãos
competentes”.
CONSIDERANDO que desde a publicação da Resolução CONAMA 02/96, ocorrida no
DOU de 25 de abril de 1996, os empreendimentos de significativo impacto ambiental
implantados posteriormente são devedores do compromisso da compensação ambiental,
ainda que esta exigência não tenha constado expressamente da licença ou no caso de
construção irregular por falta de licenciamento ambiental, nos termos da atual legislação
pertinente, inclusive a Resolução CONAMA n.º 371/06 (DOU 06/04/06) que estabelece
“as diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e
controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei n o
9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza-SNUC e dá outras providências”.
Considerando que as medidas compensatórias compreendem aquelas decorrentes de atos
lícitos (por instalação de atividade de significativo impacto prevista na Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação, por danos ambientais irreversíveis, por uso de área
de preservação permanente, por corte de espécies ameaçadas de extinção,etc.) e por atos
ilícitos que ensejarem danos irreversíveis.

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE CONSEMA, por deliberação da maioria de seus membros e tendo em vista o disposto no
art. 3.º, V, do Decreto Estadual n.º 620, de 27 de agosto de 2003, no art. 6.º da Resolução
CONAMA 237/97 e no art. 2.º do Decreto 3973/02

RESOLVE
I- DO LICENCIAMENTO.
Art. 1.º- Aprovar a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente
Causadoras de Degradação Ambiental passíveis de licenciamento ambiental pela
Fundação do Meio Ambiente – FATMA e a indicação do competente estudo ambiental para
fins de Licenciamento, constante do Anexo I.
Parágrafo único: As atividades licenciadas mediante a Autorização Ambiental –
AuA ou que não tenham a indicação do estudo correspondente ficam dispensadas da
apresentação de estudo ambiental tratados nesta Resolução.
Art. 2.º- O licenciamento ambiental das atividades listadas nos itens, 01.54.00,
01.54.01, 01.54.02, 01.54.03, 03.31.00, 03.31.01, 03.31.02, 03.31.03, 03.33.00, 26.05.00,
42.32.20, 43.20.00 e 71.60.02 cujo porte seja inferior ao caracterizado como porte “P”, bem
como as atividades listadas nos itens 42.40.00, 43.40,00, 54.10.00, 54.20.00, 54.30.00,
71.10.00 e 71.80.10 serão autorizados por meio da expedição de Autorização Ambiental –
AuA.
§ 1.º- As atividades acima serão autorizadas desde que exista um responsável técnico
e que os demais dispositivos legais específicos sejam observados.
§2.º- O licenciamento ambiental do uso múltiplo da pequena propriedade rural (item
01.70.02) somente será exigível quando o proprietário, que possui duas ou mais atividades
passíveis de licenciamento na pequena propriedade, optar por esta modalidade de
licenciamento.
Art 3º - As atividades indicadas no ANEXO I, desde que abaixo dos limites fixados
para fins de licenciamento ambiental e não licenciadas pelo Município, deverão ser objeto
de cadastramento junto à FATMA, em modelo simplificado, por meio de formulário
próprio.
Parágrafo único. Ao pedido de cadastramento será anexado Declaração de
Conformidade com a legislação vigente assinada pelo profissional habilitado,
obrigatoriamente acompanhada de anotação de responsabilidade ou função técnica (ART
ou AFT) expedida pelo Conselho Regional de Classe do Profissional, comprovando a
atribuição técnica profissional do declarante.
II – DOS ESTUDOS AMBIENTAIS

Art. 4.º - O órgão licenciador exigirá Estudo Prévio de Impacto Ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para fins de licenciamento das
atividades potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental, conforme constar
da indicação da listagem anexa (ANEXO I - Listagem das Atividades Consideradas
Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental e estudos mínimos exigíveis ao
licenciamento ambiental).
§

1..º Também será exigido EIA/RIMA se:
a) por ocasião da apresentação de outros estudos ambientais ficar caracterizada, pelas
peculiaridades do empreendimento e pelos impactos avaliados, devidamente
fundamentado em parecer técnico do órgão licenciador, de que se trata de atividade
potencialmente causadora de significativo impacto ambiental;
b) legislação superveniente impuser tal obrigação.
§2º – Se por previsão legal alguma atividade de significativo impacto tiver a
possibilidade de ser licenciada por outro estudo ambiental que não o EIA/RIMA, tal como o
Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para o setor elétrico, ou nos casos de Estudo de
Conformidade Ambiental para atividade instalada após a publicação da Resolução do
CONAMA 02/96, ocorrida no DOU de 25 de abril de 1996, ainda assim será devida a
compensação ambiental nos termos da Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação.
§3.º- Para toda atividade que exigir o EIA/RIMA para fins de licenciamento
ambiental a audiência pública será obrigatória, nos termos da Resolução n. 09/87 do
CONAMA.
§4.º- O EIA/RIMA será apresentado pelo empreendedor de conformidade com o
Termo de Referência aprovado pelo órgão licenciador, nos termos do art. 10 da Resolução
237/97 do CONAMA.
§5.º- O EIA/RIMA será disponibilizado para consulta pública na biblioteca do
órgão licenciador e na sede dos municípios diretamente afetados.
§6.º - Fica expressamente vedada a cobrança de compensação ambiental prevista na
Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação para aquelas atividades que forem
licenciadas mediante RAP (relatório ambiental prévio) e EAS (estudo ambiental
simplificado).
Art. 5.º – Salvo no caso de dispensa de estudo ou nos casos de exigibilidade de
Estudo Prévio de Impacto Ambiental, o órgão licenciador exigirá Relatório Ambiental
Prévio – RAP ou Estudo Ambiental Simplificado – EAS para fins de licenciamento de
atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental, conforme constar da indicação
da listagem anexa (ANEXO I), os quais possuem os seguintes elementos mínimos:
I- Relatório Ambiental Prévio (RAP), que deverá ser elaborado e assinado por um
ou mais profissionais legalmente habilitado(s), a depender das peculiaridades da
atividade/empreendimento e envolve necessariamente um diagnóstico e avaliação de
impactos ambientais, além da proposição de medidas de controle, mitigação e
compensatórias, se couberem, conforme roteiro em anexo (ANEXO II), e será exigido para
o licenciamento daquelas atividades indicadas no ANEXO I.

II – Estudo Ambiental Simplificado (EAS), que deverá ser elaborado por equipe
multidisciplinar composta por profissionais legalmente habilitados, e abordará a interação
entre os elementos do meio físico, biológico e socioeconômico, buscando a elaboração de
um diagnóstico integrado da área de influência do empreendimento. O EAS deverá
possibilitar a avaliação dos impactos resultantes da implantação do empreendimento e a
definição das medidas mitigadoras, de controle ambiental e compensatórias, se couberem,
necessárias à sua viabilização ambiental, conforme roteiro (ANEXO III), e será exigido
para o licenciamento daquelas atividades indicadas no ANEXO I.
§1.º O órgão ambiental licenciador poderá, por meio de despacho fundamentado em
parecer técnico, exigir um estudo mais aprofundado sempre que aquele que restou
apresentado apontar indícios de insuficiência.
§2.º, Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado, motivadamente, por
entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o órgão de
meio ambiente promoverá a realização de audiência pública, nos casos de
atividade/empreendimento passível de licenciamento mediante apresentação de EAS, cujo
porte e potencial poluidor for grande (G), antes da emissão da Licença Ambiental Prévia, a
qual obedecerá a um rito mais simplificado, a ser regulamentado pela FATMA, por meio de
Portaria. Nos demais casos o órgão licenciador poderá determinar ao empreendedor a
realização de reuniões técnicas informativas.
§3.º – O órgão licenciador poderá elaborar roteiro mais específico aos estudos acima
mencionados a partir dos roteiros anexos à presente Resolução.
§4.º – Os estudos elaborados por equipe multidisciplinar devem ser licenciados pelo
órgão licenciador por equipe também multidisciplinar.
Art. 6.º – Não caberá a exigência dos estudos mencionados nos artigos acima para
fins de regularização de licenças ambientais de atividades em operação. Todavia, para fins
de emissão de licença ambiental para fins de regularização deverá o órgão ambiental exigir
um Estudo de Conformidade Ambiental (ECA) compatível com o porte e o potencial
poluidor da atividade/empreendimento, compreendendo, no mínimo:
a) diagnóstico atualizado do ambiente;
b) avaliação dos impactos gerados pela implantação e operação da atividade/
empreendimento, incluindo os riscos;
c) medidas de controle, mitigação, compensação e de readequação, se couber.
Parágrafo único. O nível de abrangência dos estudos constituintes do ECA guardará
relação de proporcionalidade com os estudos necessários para fins de licenciamento
ambiental da atividade/empreendimento no âmbito da Licença Ambiental Prévia, servindo
os anexos II e III da presente resolução (roteiros do RAP e EAS) e o roteiro previsto na
Resolução 01 de 1986 do CONAMA referente ao EIA, como base para fins de realização
do ECA, na medida de sua aplicabilidade ao caso concreto submetido ao licenciamento.

III – DO CORTE DE VEGETAÇÃO

Art. 7.º – Sempre que para fins de instalação de um empreendimento licenciável
houver a necessidade de autorização de corte de vegetação, o competente inventário
florestal e levantamento fitossociológico e ainda o faunístico, se couber, identificando
espécies da flora e da fauna endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, deverão ser
apresentados pelo empreendedor e avaliados pelo órgão licenciador juntamente com os
demais estudos necessários para fins de obtenção da licença ambiental prévia (LAP).
Parágrafo único – A autorização de corte de vegetação somente será expedida
conjuntamente com a licença ambiental de instalação (LAI).
IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
Art. 8.º – Ressalvado o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, serão exigidos os
estudos ambientais de acordo com a presente Resolução a partir de 90(noventa) dias da sua
publicação.
Art. 9.º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário, especialmente as
Resoluções CONSEMA n.º 01/04 e 01/05.
Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 14 de dezembro de 2006.
SÉRGIO SILVA
Presidente do CONSEMA
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