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INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, os povos tendiam a se fixar próximo dos recursos hídricos superficiais, 

devido à fertilidade do solo para a agricultura e disponibilidade de água para abastecimento. Apesar 

destas áreas possuírem características extremamente favoráveis para a fixação das comunidades, o 

avanço das águas sempre foi um fator problemático e limitante para o estabelecimento urbano. 

Como a urbanização no Brasil não foi planejada na maioria dos municípios, ocorrendo de forma 

desenfreada e sem critérios técnicos que garantissem a segurança da população, foi necessário o 

estabelecimento de normas legais para a ocupação urbana. Assim, em 1979 foi sancionada a Lei 

Federal Nº 6.766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano; a redação atual sobre o tema foi 

instaurada pela Lei Federal Nº 9.785/1999, que em seu artigo 3º estabelece os critérios nos quais não 

poderá haver parcelamento do solo, incluindo os terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 

tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Logo, foi estabelecido um arcabouço 

legal que exige a identificação de áreas suscetíveis às inundações, assim como prevê a necessidade 

de projetos hidrológicos e hidráulicos associados. 

No intuito de regrar a urbanização no Brasil, foi constituída a Lei Federal Nº 10.257/2001, 

usualmente denominada de Estatuto das Cidades, que instrui em seu artigo 41 a execução obrigatória 

de um Plano Diretor para as cidades com mais de vinte mil habitantes, integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas e, ainda, incluídas no cadastro nacional de municípios com 

áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 

geológicos ou hidrológicos correlatos, dentre outras especificações. Logo, grande parte dos 

municípios brasileiros enquadra-se na obrigatoriedade de realização de um Plano Diretor. 

Dentro dos Planos Diretores dos municípios estão determinadas as áreas em que não é possível 

o parcelamento do solo, devido às características geológicas, biológicas e hidrológicas destes locais. 

Entretanto, usualmente este mapeamento não é realizado de forma detalhada, o que permite que áreas 

inundáveis sejam passíveis de parcelamento do solo. 

Neste cenário, cabe ao órgão licenciador regrar os critérios para os estudos de demarcação das 

áreas inundáveis, garantindo a minimização de problemas para a população, tanto na área a ser 

parcelada quanto a montante e a jusante, visto que estas regiões podem ser altamente influenciadas 

pelas modificações oriundas de novos empreendimentos. 
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No âmbito de licenciamento ambiental, a Resolução CONAMA Nº 237/1997, em seu artigo 2º, 

exige que empreendimentos que possam causar degradação ambiental devem ser licenciados pelo 

órgão ambiental competente, o que estabelece a necessidade de estudos técnicos para as áreas em que 

há pretensão de parcelamento do solo. 

Considerando que os artigos 8º e 9º da Lei Complementar Nº 140/2011, que define a autonomia 

para os Estados e Municípios de ações administrativas relacionadas ao licenciamento ambiental, os 

critérios mínimos de estudos para o parcelamento de solo são responsabilidade de cada órgão. 

Neste contexto o presente trabalho motiva a discussão sobre os critérios estabelecidos pelos 

órgãos públicos para autorizar o parcelamento do solo, no âmbito de metodologias para definição das 

cotas de inundação, para o Estado do Rio Grande do Sul. 

 

DISCUSSÃO 

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) é a instituição 

responsável pelo licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul, sendo vinculada à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA-RS). O Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CONSEMA) é o órgão deliberativo e normativo, estabelecido através da Lei Estadual Nº 

10.330/1994, responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política Estadual 

do Meio Ambiente.  

A Resolução CONSEMA Nº 372/2018 (alterada pelas Resoluções 375/2018, 377/2018, 

379/2018, 381/2018, 383/2018, 389/2018, 395/2019 e 403/2019) estabelece o enquadramento para 

os tipos de atividades que podem ser licenciadas pelos municípios, sendo elas caracterizadas como 

de impacto local. De modo geral, o licenciamento ambiental para o parcelamento de solo urbano até 

20 hectares é configurado como responsabilidade dos municípios no estado do Rio Grande do Sul. 

Neste quadro, os municípios gaúchos possuem grande autonomia para regrar os estudos que 

devem ser apresentados para o licenciamento ambiental de empreendimentos que solicitam o 

parcelamento do solo. 

Em relação às áreas de inundação dentro destes empreendimentos, não há um critério único 

estabelecido por diretriz/norma técnica ou portaria FEPAM, e tampouco resolução CONSEMA sobre 

este assunto, recaindo ao profissional técnico contratado pelo empreendedor total responsabilidade 

sobre a determinação metodológica para a determinação de cotas de inundação. 

Considerando a ampla gama de metodologias disponíveis para este fim, a seguir são 

apresentadas algumas das usualmente empregadas, ressaltando a variabilidade de complexidade entre 

os métodos e a dificuldade que o profissional técnico é exposto, quando contratado para a realização 

deste tipo de estudo. 

Mancha Falada: entrevista com os moradores da região, em busca de um resgate histórico sobre as 

cotas máximas de inundação, com o objetivo de validar dados secundários de postos pluviométricos 

e fluviométricos; 

Chuva-Vazão: utilização de dados secundários e primários, estabelecendo a cota máxima a partir de 

modelo hidrológico chuva-vazão; 

Sensoriamento Remoto: utilização de dados primários, secundários e metodologias hidrológicas, 

juntamente a imagens de satélite para identificação das regiões atingidas durante os períodos de 

inundação; 

Modelagem Numérica Computacional: com dados primários e secundários, que servem de entrada na 

utilização de um software para simulação hidrodinâmica; 
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Apesar da grande variedade de metodologias disponíveis, os fatores tempo, recursos e 

capacitação técnica geram grandes impasses na tomada de decisão do profissional para o 

estabelecimento da metodologia a ser aplicada em cada estudo. 

Logo, pelo fato de não haver resolução ou norma técnica no estado do Rio Grande do Sul que 

especifique uma metodologia para obtenção de cotas de inundação, não há consenso sobre as 

aplicabilidades e limitações de cada uma das técnicas apresentadas anteriormente. Desta forma, cabe 

apenas ao profissional habilitado decidir qual metodologia utilizar, dependendo das características da 

região a ser licenciada e da disponibilidade (e qualidade) dos dados para a área.  

Destaca-se que a decisão da metodologia a ser utilizada reflete diretamente na viabilidade de 

projetos de parcelamento do solo, visto que a cota de inundação obtida por diferentes métodos pode 

ser diferente. Assim, dependendo da metodologia escolhida, pode haver uma subestimativa, ou até 

superestimativa, da área inundável na região em estudo. As consequências da escolha de uma 

metodologia de obtenção de cotas máximas que não seja adequada à região de estudo podem ser a 

inviabilização de parcela da área, no caso de superestimativas, e até mesmo o risco de perda de vidas 

humanas, no caso de subestimativas.  

Desta forma, o estabelecimento de um regramento para obtenção de cotas de inundação no 

âmbito estadual, para o caso do Rio Grande do Sul, auxiliaria aos municípios na determinação de 

critérios metodológicos mínimos a serem exigidos em estudos deste tipo. Isto pode auxiliar em uma 

avaliação mais nivelada das atividades de licenciamento ambiental, garantindo mais confiabilidade e 

segurança aos estudos de obtenção de cotas de inundação para os mais variados ambientes e fins do 

parcelamento de solo. 

 

CONCLUSÕES 

Como a legislação federal e estadual do Rio Grande do Sul não estabelece os critérios 

metodológicos mínimos que devem ser exigidos para a determinação das cotas de inundação, e 

consequentemente das áreas inundáveis, em atividades de licenciamento ambiental de parcelamento 

do solo, a decisão da metodologia a ser aplicada nestes estudos fica inteiramente a critério do 

profissional habilitado para tal. Isto acaba gerando uma disparidade de resultados, visto que as 

possíveis metodologias a serem empregadas variam desde a obtenção de dados in loco, através de 

entrevistas com moradores da área e resgate histórico de informações, até a utilização de imagens de 

satélite.  

Para reduzir esta diferença, o ideal seria a criação de uma resolução estadual e/ou norma técnica 

da FEPAM que estabelecesse alguns critérios metodológicos para a obtenção de cotas de inundação 

em atividades visando o parcelamento de solo. Assim, a avaliação de estudos de licenciamento 

ambiental deste tipo pelos municípios seria facilitada, diminuindo o risco de subestimativas ou 

mesmo superestimativas das áreas inundáveis. Isto acarretaria benefícios ao empreendedor, devido à 

maior confiabilidade nos resultados para um melhor aproveitamento da área a ser parcelada, ao 

profissional habilitado e ao órgão ambiental competente, pois aumenta a garantia técnica do estudo 

apresentado, e, consequentemente, acelerando o processo de licenciamento ambiental, amplamente 

conhecido pela morosidade no Estado do Rio Grande do Sul. 
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