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APRESENTAÇÃO
Caro(a) cursista,
Nesta disciplina de Licenciamento Ambiental de Obras de Saneamento,
estudaremos este importante instrumento de comando e controle, denominado
Licenciamento Ambiental. Trataremos das competências de cada ente federativo
na operacionalização desse instrumento, e, notadamente, da competência dos
municípios em realizar o procedimento do Licenciamento Ambiental em seu
território. Falaremos da necessidade da interface desse instrumento com outros
instrumentos de gestão ambiental e de recursos hídricos. A disciplina aborda,
então, o arcabouço jurídico do Licenciamento Ambiental; um breve histórico da
sua implementação no Brasil; e a interface deste com outros instrumentos de
gestão. Abordaremos, também, a atuação municipal, suas competências e suas
atribuições com relação ao Licenciamento Ambiental, considerando as obras de
saneamento e suas quatro áreas: sistemas de abastecimento de água, sistemas
de limpeza urbana (resíduos sólidos), sistema de esgotos sanitários e sistemas de
drenagem. Para isso, desenvolveremos os seguintes tópicos: 1- Licenciamento
Ambiental – breve histórico; 2- A quem compete licenciar obras de saneamento?;
3- Por que é necessário licenciar e como proceder? e 4- Interface do licenciamento
ambiental com outros instrumentos de gestão.
Ao final desta disciplina, você terá a compreensão do Licenciamento Ambiental
enquanto instrumento de gestão ambiental, de sua importância na atuação
municipal com vistas à sustentabilidade, inclusive do poder, decorrente da
autonomia constitucional, dado aos municípios no procedimento do Licenciamento
Ambiental.
Desejo bons estudos a todos.

Nájila Rejanne Alencar Julião Cabral

4

L I C E N C I A M E N TO A M B I E N TA L D E O B R A S D E S A N E A M E N TO

1

Licenciamento Ambiental de Obras
de Saneamento

Fonte: http://www.freeimages.com/

AULA

Caro(a) cursista,
Nesta aula, estudaremos um importante instrumento de gestão ambiental, de
comando e controle, denominado Licenciamento Ambiental. Trataremos das
competências de cada ente federativo na operacionalização desse instrumento,
notadamente da competência dos municípios em realizar o procedimento em seu
território. Falaremos da necessidade da interface desse instrumento com outros
instrumentos também de gestão ambiental e de recursos hídricos, a exemplo da
outorga dos recursos hídricos no processo do licenciamento ambiental.
A aula é composta por quatro tópicos, cujos conteúdos abordam o arcabouço
jurídico do licenciamento ambiental; um breve histórico da implementação
no Brasil; e a interface deste com outros instrumentos de gestão. Falaremos,
também, da atuação municipal, das competências e atribuições do licenciamento
ambiental considerando as obras de saneamento (água, resíduos sólidos, esgoto
e drenagem). Para isso, desenvolveremos os seguintes tópicos: 1- Licenciamento
Ambiental – breve histórico; 2- A quem compete licenciar obras de saneamento?;
3- Por que é necessário licenciar e como proceder? e 4- Interface do licenciamento
ambiental com outros instrumentos de gestão.
Bons estudos!

Objetivos
•
•
•
•

Conhecer o histórico da implementação do Licenciamento Ambiental no
Brasil, bem como o seu conceito
Conhecer os diferentes entes federativos e suas competências em realizar
Licenciamento Ambiental, com ênfase na competência municipal
Compreender as diferentes fases do Licenciamento Ambiental, com foco em
licenciamento ambiental nas obras de saneamento
Entender a correlação do Licenciamento Ambiental com outros instrumentos de
gestão
AULA 1
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TÓPICO 1

Licenciamento Ambiental – breve
histórico
OBJETIVO
•

Conhecer
o
histórico
da
implementação do Licenciamento
Ambiental no Brasil, bem como o
seu conceito

N

este tópico, compreenderemos o instrumento
de

gestão

ambiental,

denominado

Licenciamento Ambiental na implementação

GUARDE BEM ISSO! da política ambiental brasileira. O Licenciamento
Ambiental é um instrumento de Comando e Controle
Instrumentos de CEC tem intuito
maior de refrear a degradação
ambiental e a potencial poluição
dos recursos hídricos (águas
superficial e subterrânea), do ar e
do solo.

(CEC), de regulamentação ambiental.
O licenciamento ambiental, de maneira geral, representa
o aval do Poder Público dado ao empreendedor, seja
este público ou privado, em projetar, implementar ou
operacionalizar sua atividade ou empreendimento,
considerando: (1) as normas ambientais vigentes e,
também, (2) a manutenção da qualidade ambiental

daquele local onde o empreendimento está, ou será, instalado.
O órgão ambiental, em quaisquer das esferas: federal, estadual ou municipal,
que exerce o controle ambiental, deve assegurar a restrita obediência à
lei ambiental vigente, fazendo com que o agente econômico (privado ou
público) se adeque aos padrões de qualidade ambiental. Ademais, o órgão
de controle ambiental deve, também, punir os infratores que estejam agindo
em desacordo com os preceitos legais.
Historicamente, o licenciamento ambiental tem sido visto, equivocadamente,
como um “entrave” à instalação de quaisquer empreendimentos e atividades
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utilizadoras dos recursos ambientais. No entanto,
é importante lembrar que agentes econômicos
inseridos no modo de produção capitalista, nem

GUARDE BEM ISSO!

sempre atendem, voluntariamente, aos padrões
de qualidade ambiental que se desejam para
uma determinada área. O passivo ambiental, a
degradação, os ambientes insalubres e as áreas

Passivo ambiental representa
os danos causados ao meio
ambiente.

em processo de desertificação existentes no atual
cenário brasileiro é fruto desta realidade histórica de descaso com a manutenção
da qualidade ambiental, da privatização de lucros e da socialização do ônus
ambiental à sociedade, por meio das externalidades
negativas.
No Brasil, com a instituição da Política Nacional do
Meio Ambiente, pela Lei no 6.938, de 31/08/1981,
treze instrumentos de gestão ambiental foram
instituídos visando o desenvolvimento sustentável,
dentre os quais o “licenciamento e a revisão de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras”
(Art. 9o, inciso IV, BRASIL, 1981), comumente
denominado licenciamento ambiental.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
órgão colegiado assessor de execução da política

ATENÇÃO!
Na disciplina Planejamento Urbano
e Gestão Ambiental Municipal
estudamos o Sistema Nacional
de Meio Ambiente (SISNAMA),
seus órgãos integrantes, a esfera
de atuação de cada um e suas
competências.

SAIBA MAIS!

ambiental, emitiu, como uma de suas primeiras
resoluções, a Resolução CONAMA no 001, de
23/01/1986, que dispõe sobre diretrizes gerais
para avaliação de impacto ambiental de projetos.
Nessa resolução, comenta-se a obrigatoriedade
dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA
(Sistema

Nacional

de

Meio

Ambiente)

em

compatibilizar o processo de licenciamento com as
etapas de planejamento e implantação de atividades
potencialmente poluidoras do meio ambiente (Art.
4o, Resolução CONAMA no 001/86).

Para saber mais sobre modelos
de publicação de pedidos de
licenciamento, acesse os links a seguir:
- Resolução CONAMA no 6, de
24/01/1986
- Resolução CONAMA no 281, de
12/07/2001.
Disponível
http://www.mma.gov.br/port/
conama/legiabre.cfm?codlegi=29
http://www.mma.gov.br/port/
conama/legiabre.cfm?codlegi=279

A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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No Art. 2o dessa mesma resolução, vincula-se a necessidade de elaboração
de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto de Meio
Ambiente ao processo de licenciamento das atividades modificadoras de meio
ambiente. A Resolução CONAMA no 237/1997, no Art. 1o, inciso I, conceitua
licenciamento ambiental como o
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.

No processo de licenciamento ambiental, o empreendedor
e o poder público, cada um no âmbito de suas obrigações,

SAIBA MAIS

devem atender aos critérios, condicionantes e diretrizes
a eles impostas, a exemplo de: (1) publicar os pedidos

Para dirimir dúvidas sobre a
realização de audiências públicas
no processo de licenciamento
ambiental, recorrer à Resolução
CONAMA nº 9, de 03/12/1987.
Disponível em http://www.mma.
gov.br/port/conama/legiabre.
cfm?codlegi=60

de licenciamento, como uma maneira de transparência
dos atos a serem exercidos sobre o bem comum (meio
ambiente); (2) no processo de licenciamento ambiental,
realizar audiências públicas, as quais têm por finalidade
expor aos interessados o conteúdo em análise do
Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA), para
recolher dos presentes as críticas e sugestões; o que vai
ao encontro da necessária participação da sociedade
civil no processo de tomada de decisão.

Nesse tópico, vimos a importância do instrumento licenciamento ambiental
para a sustentabilidade ambiental de um território, pois é ele quem permite o
projeto, a instalação ou funcionamento de um empreendimento (ou atividade)
em um determinado lugar, de maneira a garantir os padrões de qualidade
ambiental requeridos para aquela área.
Estudamos

também

algumas

normas

que

respaldam

a

efetiva

operacionalização do instrumento Licenciamento ambiental, enquanto um
importante ator na gestão ambiental por refrear a degradação ambiental e a
potencial poluição da água, do ar e do solo.
No tópico a seguir, veremos as competências dos entes federativos no processo de
licenciamento ambiental, o que cabe a cada um e qual seu “espaço de manobra”.

8

L I C E N C I A M E N TO A M B I E N TA L D E O B R A S D E S A N E A M E N TO

TÓPICO 2

A quem compete licenciar obras
de saneamento?
OBJETIVOs
•

•

A

Conhecer os diferentes entes
federativos e suas competências
em realizar licenciamento ambiental,
com ênfase na competência
municipal
Compreender o licenciamento
ambiental em obras de saneamento

legislação brasileira traz as competências dos entes federativos
(União, Estados e Distrito Federal e Municípios) em licenciar as
atividades potencialmente poluidoras ou modificadoras de meio

ambiente.
A Constituição Federal, em seu Art. 23, traz a competência comum dos entes
federativos, que englobam as questões ambientais, dentre outros. Vejamos a seguir.
Figura 1: Competência comum aos entes federativos

Fonte: Autora (2015)

A U L A 1 - TÓ P I C O 2

9

2.1. AS COMPETÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS CONCERNENTES AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Na Figura 1, vimos quatro competências comuns aos entes federativos
nas diversas esferas (federal, estadual e municipal). No texto, a seguir,
detalharemos a competência comum de cada um.
Com o intuito de regulamentar o art. 23 da Constituição Federal, foi sancionada
a Lei Complementar no 140, de 08/12/2011, justamente para fixar as normas
referentes aos incisos III, VI e VII. A lei Complementar no 140/2011 estabelece,
então, a cooperação dos entes federativos com relação à competência
comum, inclusive a de licenciamento ambiental (BRASIL, 2011).
Assim sendo, a partir da Lei Complementar no 140, de 08/12/2011, regra
geral, a competência do licenciamento ambiental recai sobre os municípios;
sendo exceções aquelas previstas para a União, para os Estados e Distrito
Federal. No quadro abaixo, você pode conhecer o que compete a cada um
dos entes federativos, com relação ao licenciamento ambiental:
Quadro 1: Competência da União, Estados e Distrito Federal

Lei Complementar nº 140/2011

Artigo 7º, inciso XIV,
compete à União

Artigo 8º, compete aos Estados e Distrito
Federal

•

o licenciamento de empreendimentos e atividades
localizados em país limítrofe, em dois ou mais Estados, em mar territorial, na plataforma continental ou
em zona econômica exclusiva;

•

o licenciamento de empreendimentos e atividades localizados em unidades de conservação instituídas pelo Estado (com exceção das
Áreas de Proteção Ambiental – APA)

•

o licenciamento de empreendimentos e atividades
localizados em terras indígenas, localizados em unidades de conservação instituídas pela União (com
exceção das Áreas de Proteção Ambiental – APA);

•

•

o licenciamento de empreendimentos e atividades
de caráter militar, excetuando-se aqueles no preparo
e emprego das Forças Armadas;

o licenciamento de empreendimentos e atividades ressalvados os empreendimentos e
atividades previstos no Art. 7º (competência
da União) e do Art. 9º (competência dos municípios).

•

o licenciamento de empreendimentos e atividades
que utilizem energia nuclear em qualquer de suas
formas, com parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen).
Fonte: Brasil (2011)

GUARDE BEM ISSO! Tenha bastante atenção, pois falaremos da
competência dos municípios com relação
É interessante notar que a Lei
Complementar nº 140/2011 ratificou,
em sua maior parte, a Resolução
CONAMA nº 237/1997, que era a
norma delimitadora das atribuições de
cada ente federativo com relação ao
licenciamento ambiental.
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ao licenciamento ambiental, portanto de sua
atuação como gestor ambiental municipal. O Art.
9o, inciso XIV da Lei Complementar no 140/2011
(BRASIL, 2011), diz que compete aos municípios o
licenciamento de empreendimentos e atividades:
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•

•

que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito
local, conforme tipologia definida pelos Conselhos Estaduais
de Meio Ambiente, considerados de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade;
localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município
(com exceção das Áreas de Proteção Ambiental – APA).

Para que o município exerça o licenciamento ambiental, é imprescindível
que possua o Sistema Municipal de Meio Ambiente (Sismuma) efetivamente
instituído. Conforme a Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981),
são dois os órgãos que integram o Sismuma: o Órgão Local de Meio Ambiente
(OLMA) e o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA).
O OLMA, denominado também de órgão municipal de meio ambiente, tem
os seguintes campos de atuação (MMA, 2006):
•

•

agendas positivas (que são as medidas que auxiliam na definição
das diretrizes ambientais municipais, visando o desenvolvimento
local sustentável. Ex: ações de planejamento e de Educação
Ambiental, normatizações necessárias, política tributária voltada
a incentivar formas sustentáveis de produção, dentre outras).
ações de comando e controle, que englobam o licenciamento,
o monitoramento, a fiscalização, o exercício do poder de
polícia ambiental, bem como a geração de informações e
dados de qualidade ambiental; a conservação e recuperação
de ecossistemas (gestão de UC, conservação de jardim,
áreas verdes, arborização urbana, recuperação em área
rural, dentre outras).

Cada município possui autonomia para definir as atribuições do seu OLMA.
Ainda conforme o MMA (2006), dentre as atribuições desse órgão, podem
ser citadas, além das anteriormente mencionadas:
•
•
•
•
•
•

realizar o diagnóstico ambiental do município.
realizar o zoneamento ambiental do município.
coordenar a política ambiental do município.
formular e colocar em prática o planejamento ambiental.
acompanhar as condições do meio ambiente por meio de
indicadores de qualidade ambiental.
submeter ao Conselho Municipal de Meio Ambiente as propostas
de normas, procedimentos e diretrizes para o gerenciamento
ambiental municipal.

A U L A 1 - TÓ P I C O 2

11

Vimos na seção 2.1 as competências legais dos entes federativos no
procedimento do licenciamento ambiental e veremos, a seguir, com mais
detalhes a atuação dos municípios.
2.2. MAIS PODER AOS MUNICÍPIOS NO PROCEDIMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Você, gestor ambiental municipal, deve estar ciente da autonomia dada pela
Constituição Federal, de 1988, aos municípios com relação a várias questões:
saúde, educação, habitação, uso do solo e meio ambiente.
Concernente ao procedimento do licenciamento ambiental, se antes da Lei
Complementar no 140/2011, a regra geral era que, na ausência da descentralização
aos órgãos municipais, cabia aos órgãos estaduais ambientais a competência do
licenciamento de atividades de impacto local (regra esta regulamentada pela Resolução
CONAMA no 237/1997), a partir de 2011, são os órgãos municipais ambientais que
devem exercer esse importante papel –considerando o impacto local – no controle
do uso dos recursos ambientais no território do município.

ATENÇÃO!

Pensando nisso, você sabe o que é impacto
ambiental local?

Não pode, e não deve, haver
“choque” ou contradição entre
as definições de impacto
ambiental local e impacto
ambiental regional.

A Lei Complementar no 140/2011 é clara, em
sua alínea a, do inciso XIV, do Art. 9o: quem deve
definir quais as atividades de impacto local é uma
resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente
(CONSEMA). Portanto, cabe a esse órgão colegiado
estadual assessor de execução de política ambiental,

integrante do SISNAMA, o papel fundamental de definir, conforme o porte, o
potencial poluidor e a natureza das atividades, aquelas de impacto local e,
consequentemente, as que devem ser licenciadas pelos OLMA. No entanto,
é importante que você saiba que outras resoluções do CONAMA definiram
“impacto ambiental” e “impacto ambiental regional”.
Os mencionados conceitos devem ser considerados na definição que cada
Conselho Estadual de Meio Ambiente fizer relativo ao conceito (concepção)
de impacto ambiental local; bem como na definição das atividades de impacto
local, também regulamentadas pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente.

12
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Para que fique esclarecida a diferença entre as definições de impacto
ambiental, de impacto ambiental local e de impacto ambiental regional,
apresentamo-nas a seguir.
A resolução CONAMA no 001/1986 definiu impacto ambiental como:
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I- a saúde, a segurança
e o bem-estar da população, II- as atividades sociais e econômicas; III – a biota;
IV – a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986).

O conceito de impacto ambiental regional é dado pela resolução CONAMA no
237/1997. Segundo essa Resolução, impacto ambiental regional: “é todo e qualquer
impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no
todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados” (BRASIL, 1997b).
Mesmo antes da instituição da Lei Complementar no 140/2011, alguns
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente (CONSEMA) já haviam emitido
resoluções que traziam a definição de impacto ambiental local. Dessa maneira,
é necessário que cada CONSEMA faça uma revisão de suas resoluções,
buscando readequá-las, caso necessário, aos preceitos legais vigentes
quanto ao licenciamento ambiental de atividades de impacto local. O quadro
2 traz alguns exemplos de órgãos ambientais estaduais, respectivos estados
e resoluções que versam sobre impacto ambiental local.
Quadro 2: Exemplos brasileiros de resoluções de Conselhos Estaduais de Meio
Ambiente sobre impacto ambiental local
Órgão estadual de meio
ambiente

Fundação de Meio
Ambiente (FATMA)

Secretaria do Meio
Ambiente

Unidade da Federação

Resolução emitida pelo Conselho
Estadual de Meio Ambiente

Santa Catarina

Resolução CONSEMA nº 2,
de 14/12/2006, que define as
atividades de impacto local para
fins do exercício da competência
do licenciamento ambiental
municipal.

São Paulo

Deliberação CONSEMA
Normativa 01/2014, de
23/04/2014, que fixa tipologia
para o exercício da competência
municipal, no âmbito do
licenciamento ambiental.

Observações
Traz o conceito de impacto
local (Arts. 1º e 2º).
Por ser anterior a 2011,
necessita de revisão para
adequação conforme a Lei
Complementar nº 140/ 2011
Incorpora nos
“considerandos” a Lei
Complementar nº 140, de 08
de dezembro de 2011.
Traz o conceito de impacto
local (Art. 2º)
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Órgão estadual de meio
ambiente

Unidade da Federação

Resolução emitida pelo Conselho
Estadual de Meio Ambiente

Mato Grosso

Resolução CONSEMA nº 86,
de 02/10/2013, que define as
atividades e empreendimentos
que causam ou possam causar
impacto ambiental local.

Ceará

Resolução COEMA nº 24, de
11/12/2014, que dispõe sobre a
definição de impacto ambiental
local e estabelece critérios para
o exercício da competência
do licenciamento ambiental
municipal no âmbito do Estado
do Ceará.

Secretaria de Estado do
Meio Ambiente - SEMA

Secretaria do Meio
Ambiente - SEMA
e sua vinculada
Superintendência
Estadual do Meio
Ambiente (formulador
de política ambiental)
– SEMACE (órgão
licenciador)

Observações
Incorpora nos
“considerandos” a Lei
Complementar nº 140/2011.
Traz o conceito de impacto
local e órgão ambiental
capacitado (Art. 2º)

Incorpora nos
“considerandos” a Lei
Complementar nº 140/2011.
Traz o conceito de impacto
ambiental local (Art. 1º).

Fonte: Autora (2015).

Para resumir, impacto ambiental local, com efeito, é o impacto que ocorre
dentro dos limites de um município, ou seja, que não ultrapassa seu próprio
território. Essa definição coaduna com Resolução CONSEMA no 86, de
02/10/2013, de Mato Grosso e também com a Deliberação CONSEMA
Normativa 01/2014, de 23/04/2014, de São Paulo e com a Resolução
COEMA no 24, de 11/12/2014, do Ceará.
Com relação ao licenciamento ambiental de atividades localizadas em Áreas de
Proteção Ambiental (Unidade de Conservação, do grupo de Uso Sustentável,
que tem por finalidade disciplinar o uso e ocupação do solo e promover o uso
dos recursos naturais em base sustentável), a Lei Complementar no 140/2011
diz quais os critérios para definição do ente responsável pela autorização ou
licenciamento. O Quadro 3 traz essa informação.
Quadro 3: Entes federativos responsáveis pelo licenciamento ambiental em Áreas de
Proteção Ambiental – APA
Unidade de Federação

União

Municípios

Critérios para definição do responsável pela autorização ou licenciamento de empreendimentos
•

localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;

•

localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona
econômica exclusiva;

•

localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;

•

de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do
Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, que
atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição
da Comissão Tripartite Nacional

•

que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente,
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade

Fonte: Autora(2015)
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A Lei Complementar no 140/2011, em seu Art. 17,
estabelece a competência fiscalizatória dos entes
federativos, mantendo-se esta como atribuição

GUARDE BEM ISSO!

comum a todos, no intuito de se evitar dano e
prejuízo ambientais. Porém, a competência para se
lavrar autos de infração e instaurar procedimento
administrativo é do órgão licenciador.
Por fim, você, gestor ambiental municipal, deve
ficar bastante atento à fiscalização. O órgão
ambiental municipal deve possuir profissionais

Qualquer cidadão, ao constatar
infração ambiental decorrente
de
atividade,
efetiva
ou
potencialmente poluidora, pode
dirigir representação ao órgão
ambiental
licenciador,
para
que este tome as providências
cabíveis e legais.

qualificados para o exercício desta tarefa.
Importante saber que esse trabalho não pode ser terceirizado pela Prefeitura.
Atentar também que os fiscais exercem melhor suas funções quando estão
capacitados e qualificados no sentido de se manter uma relação cordial com
a população local, atuando, antes de tudo, como educadores.
2.3. AS OBRAS DE SANEAMENTO E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Para executar o licenciamento ambiental das
obras de saneamento, você, enquanto gestor

SAIBA MAIS!

ambiental municipal, deve atentar para todas as
prerrogativas legais mencionadas nos tópicos
anteriores

e,

ainda,

para

as

prerrogativas

específicas para as obras de saneamento, a
exemplo das dispostas na Resolução CONAMA no
05/1988, na Resolução CONAMA nº 369/2008,
na Resolução CONAMA nº 377/2006.
O Saneamento engloba quatro áreas, a saber:
sistemas de abastecimento de água, sistemas
de esgotos sanitários, sistemas de drenagem e

Para saber mais sobre (i) Resolução
CONAMA no 05/1988, (ii) Resolução
CONAMA nº 369/2008 e Resolução
CONAMA nº 377/2006, acesse os
links abaixo.
(i)
http://www.mma.gov.br/port/
conama/res/res88/res0588.html
(ii)
http://www.mma.gov.br/port/
conama/legiabre.cfm?codlegi=562
(iii)
http://www.mma.gov.br/port/
conama/legiabre.cfm?codlegi=507

sistemas de limpeza urbana (resíduos sólidos).
Conforme a Resolução CONAMA no 05/1998, estão sujeitas ao licenciamento
ambiental as seguintes atividades concernentes às quatro áreas do
saneamento. Vejamos.

A U L A 1 - TÓ P I C O 2
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Quadro 4: Atividades das áreas de saneamento
I - Em sistemas de
abastecimento de água

II - Em sistemas de esgotos
sanitários

a) Obras de captação cuja
vazão seja acima de 20%
(vinte por cento) da vazão
mínima da fonte de abastecimento no ponto de captação e que modifiquem as
condições físicas e/ou bióticas dos corpos d’água.

a) Obras de coletores troncos;
b) interceptores;

III - Em sistemas de drenagem

a) Obras de lançamento de
efluentes de sistemas de
microdrenagem;

IV - Em sistemas de limpeza
urbana
a) Obras de unidades de
transferência, tratamento e
disposição final de resíduos
sólidos de origem doméstica, pública e industrial;

c) elevatórias;
d) estações de tratamento;
e) emissários;
f) e disposição final

b) obras de canais, dragagem e retificação em sistemas de macrodrenagem

b) atividades e obras de
coleta, transporte, tratamento e disposição final de
resíduos sólidos de origem
hospitalar.

Fonte: Brasil (1998).

Para saber qual o ente federativo competente para realizar o licenciamento
ambiental, você deve ficar atento à abrangência do impacto ambiental
decorrente das obras de saneamento. Caso o impacto ambiental seja local,
o município é o responsável pelo licenciamento. Caso contrário, verificar as
exceções previstas pela Lei Complementar no 140/2011.

VOCÊ SABIA?

Na Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março
de 2008, você pode observar as exceções de
uso em Áreas de Preservação Permanente (APP),

A Resolução CONAMA nº 369,
de 28 de março de 2008, foi
recepcionada pelo atual Código
Florestal, em seu Art. 8º, da Lei nº
12.651, de 25 de maio de 2012
(BRASIL, 2012).

considerando como utilidade pública e, assim,
passíveis de serem implementadas em APP: as obras
essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços
públicos de transporte, saneamento, gestão de
resíduos, telecomunicações e energia; bem como
as obras públicas para implantação de instalações
necessárias à captação e condução de água e de

efluentes tratados (BRASIL, 2008).
O órgão ambiental licenciador pode exigir estudos mais simplificados para
implantação de tais sistemas dependendo da vazão nominal do projeto ou
capacidade de atendimento. Essa ação está prevista na Resolução CONAMA
nº 377, de 09 de outubro de 2006, que dispõe sobre o licenciamento ambiental
para sistemas de esgotamento sanitário (BRASIL, 2006). Como exemplo
desse tipo de ação, cita-se a Resolução COEMA no 10, de 05/06/2014, do
estado do Ceará, que traz os procedimentos simplificados de licenciamento
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ambiental para as atividades enquadradas na área de Saneamento Ambiental.
Assim, cada um em sua esfera de atuação, considerando sua responsabilidade
na competência do licenciamento ambiental, deve proceder de maneira
preventiva a evitar a poluição e a degradação ambiental, bem como acelerar,
em consonância com todas as prerrogativas legais, as obras de saneamento
com vistas a ampliar os benefícios ao meio ambiente e à saúde pública.
Vimos nesse tópico competências dos entes federativos com relação ao
licenciamento ambiental, e a importante e imprescindível atuação do município
nesse instrumento de comando e controle.
Comentamos sobre diplomas legais que dão suporte ao licenciamento
ambiental, com ênfase neste procedimento para as obras de saneamento.
No próximo tópico, descreveremos as fases do licenciamento ambiental e
como proceder, inclusive sobre a vigência das licenças ambientais.

A U L A 1 - TÓ P I C O 2
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TÓPICO 3

Por que é necessário licenciar e
como proceder?
OBJETIVOs
•
•

GUARDE BEM ISSO!

Compreender as diferentes fases
do licenciamento ambiental
Entender o passo a passo nos
procedimentos do licenciamento
ambiental

N

os tópicos anteriores, estudamos os fatos
históricos e as diretrizes políticas que
norteiam as atividades de licenciamento

ambiental. Falaremos neste tópico sobre as diferentes
O processo de licenciamento é
feito por um dos entes federativos,
em
conformidade
com
as
atribuições estabelecidas pela
Lei Complementar nº 140/2011,
não podendo, portanto, haver
duplicidade.

fases do licenciamento ambiental e quais as etapas
de sua execução, ou seja, o passo a passo.
É preciso sempre ter em mente que as atividades
humanas podem exercer pressão sobre os diferentes
ecossistemas terrestres e aquáticos, que vão desde a
implantação, durante o funcionamento (ou operação)
e na desativação. Assim, o sistema de licenciamento

ambiental, no Brasil, prevê a concessão de licenças ambientais desde a
fase de planejamento ou projeto da obra, no sentido de conceder a outorga
para dar prosseguimento às fases seguintes, para que o empreendimento
atenda aos requisitos e condicionantes legais de manutenção de qualidade
ambiental, em todos os momentos.
A licença ambiental é o ato administrativo emitido pelo órgão ambiental
competente, no qual são estabelecidas as condições, restrições e medidas
de controle ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor,
pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar (funcionar)
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empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais
(Resolução CONAMA nº 257/1997). Na figura a seguir, observamos as três
fases do licenciamento.
Figura 2: Fases do licenciamento ambiental

Fonte: Brasil (1997)

Segundo o inciso III, Art. 8o da Resolução nº 237/1997 tem-se:
Licença Prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.
Licença de Instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade
de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante. Licença de
Operação autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores,
com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para
a operação determinante.

Cada uma das licenças tem diferentes prazos de vigência. A Resolução
CONAMA nº 257/1997 menciona esses prazos, no entanto, os órgãos
ambientais (municipais e estaduais) podem estabelecer, por meio de resoluções
de seus respectivos Conselhos de Meio Ambiente, prazos diferenciados,
observados o mínimo e o máximo estabelecido pela referida resolução.
A LP não pode ser inferior ao estabelecido no cronograma do plano ou
projeto e superior a cinco anos. A LI não pode ser inferior ao estabelecido
no cronograma de instalação e superior a seis anos. A LO não pode ser
inferior a quatro anos e no máximo dez anos (Art. 18, Resolução CONAMA
nº 257/1997).

A U L A 1 - TÓ P I C O 3
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P asso a passo do licenciamento ambiental
Quando a pessoa física ou jurídica (empreendedor) tem a intenção de
implantar alguma atividade, esse empreendedor deve requerer a licença (LP,
LI ou LO, a depender da fase) no órgão ambiental competente, seguindo as
determinações previstas no Art. 10, da Resolução CONAMA nº 257/1997. A
figura 3 traz, simplificadamente, o passo a passo do licenciamento ambiental.
Atentar que o órgão ambiental licenciador pode, conforme suas necessidades
locais, estabelecer o seu passo a passo.
Figura 3: Fluxograma do processo de licenciamento ambiental, conforme a
Resolução CONAMA nº 257/1997.

Fonte: Brasil (1997)

20

L I C E N C I A M E N TO A M B I E N TA L D E O B R A S D E S A N E A M E N TO

Observamos na Figura 3 que o primeiro passo é o empreendedor solicitar a
licença. Para isso, o empreendedor deve atender a toda legislação ambiental
vigente correlacionada ao licenciamento, inclusive a elaboração de estudos
ambientais, a exemplo do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto do Meio Ambiente (EIA/RIMA). Quando não há necessidade de
elaboração, então segue o passo a passo à direita do fluxograma da Figura 3.
Uma vez indeferida a LP, o empreendedor deve, caso queira, dar início a todo
o processo novamente. Se deferida a LP, seguem-se os passos referentes
à aquisição de LI (em que são requeridos novos estudos ambientais, desta
vez, correlacionados à fase de instalação do empreendimento). Após a
implantação do empreendimento, o órgão ambiental licenciador verifica se
os condicionantes de LI foram atendidos e o empreendedor pode, então, dar
prosseguimento ao licenciamento requerendo a LO. Uma vez obtida a LO, o
empreendimento deve atender a todas as exigências legais de manutenção
de qualidade ambiental.
No caso do empreendimento que há necessidade de elaboração de EIA/
RIMA, observamos na Figura 3, que o passo a passo segue a coluna central,
sendo necessária, em alguns casos previstos em resolução, a audiência
pública. Após a realização desta, o passo seguinte é a submissão da LP no
Conselho de Meio Ambiente e que pode ter duas situações:
•
•

caso aprovado seguem as demais fases do licenciamento
ambiental (LI e LO);
caso não aprovado pode-se retornar para elaboração de novos
estudos ambientais ou complementação dos já apresentados
para retomar as diferentes fases do licenciamento.

A análise do órgão ambiental licenciador para expedição das licenças (LP, LI
e LO) se dá sobre os diversos estudos ambientais requeridos. O Estudo de
Impacto Ambiental, e seu respectivo Relatório de Impacto de Meio Ambiente,
é um dos estudos ambientais obrigatórios nos casos previstos pela legislação
pertinente. A depender do tipo de atividade, outros estudos ambientais devem
ser requeridos pelo órgão ambiental licenciador, a exemplo da Avaliação de
Risco, Estudo de Impacto de Vizinhança, Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas, Avaliação do Ciclo de Vida, dentre outros.
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Para efetuação da análise por parte do órgão ambiental, há um custo que deve
ser estabelecido por dispositivo legal (resolução, portaria, ou outro ato do poder
público). Segundo o Art. 13, Resolução CONAMA nº 257/1997, o custo do
processo de licenciamento ambiental é do empreendedor, ficando a cargo do
órgão ambiental licenciador expedir as licenças (LP, LI e LO) em prazo máximo
de seis meses. Esse prazo deve ser suspenso durante a elaboração dos
estudos ambientais complementares ou da preparação dos esclarecimentos
(aqueles, por exemplo, requeridos por ocasião da realização das audiências
públicas), exigidos pelo órgão ambiental licenciador ao empreendedor durante
toda a fase do processo (Art. 13, Resolução CONAMA nº 257/1997).
As audiências públicas previstas na Resolução CONAMA nº 257/1997
representam um importante mecanismo de efetiva participação no processo
de tomada de decisão, pois traz para o debate as questões ambientais, seus
problemas e seus potenciais equacionamentos. É um momento ímpar em que
a sociedade civil tem voz, sendo possível ser ouvida e levada em consideração.
Atualmente, o Decreto Federal no 8.243, de 23/05/2014, que instituiu a Política
Nacional de Participação Social, legitimou a audiência pública como um
instrumento participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a qualquer
interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, com
intuito de subsidiar decisões governamentais (inciso VIII, Art. 2o, BRASIL, 2014).
Nas audiências, a população, diretamente afetada pelo empreendimento, pode
cobrar esclarecimentos sobre o quanto seu meio ambiente será afetado.
O empreendedor deve ficar atento aos prazos de renovação de sua licença (LP,
LI ou LO). Esse prazo corresponde a quatro meses antes da data de expiração
da licença. O órgão ambiental licenciador deve atentar para o cumprimento
dos prazos das licenças emitidas por ele quando realizar a fiscalização e, ainda,
durante toda a fase do processo de licenciamento ambiental, para que haja a
garantia de que os empreendimentos estejam cumprindo os condicionantes
ambientais previstos nas licenças, conforme o andamento das diferentes fases
do empreendimento (projeto, implantação e operação).
Chegamos ao final do tópico 3. Estudamos, nesse tópico, os motivos que
justificam a necessidade do licenciamento ambiental de empreendimentos ou
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atividades utilizadoras de recursos ambientais, não apenas pelo seu caráter
de instrumento de comando e controle, sobretudo por ser um mecanismo
que permite maior transparência, na medida em que insere a sociedade
civil no debate sobre as questões ambientais. Vimos como proceder todo
o processo de licenciamento, suas fases (LP, LI e LO), as vigências de cada
uma dessas fases, bem como o passo a passo do procedimento.
No próximo tópico, você estudará a correlação desse instrumento de
licenciamento ambiental com outros instrumentos de gestão ambiental, de
recursos hídricos e de gestão urbana.

A U L A 1 - TÓ P I C O 3
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TÓPICO 4

C

Interface do licenciamento
ambiental com outros
instrumentos de gestão
OBJETIVO
•

Entender
a
correlação
do
licenciamento ambiental com outros
instrumentos de gestão

omo estudamos no tópico 3, para implantação e operação de um
empreendimento, é necessário que o empreendedor adquira as três
licenças (LP, LI e LO). Contudo, o licenciamento ambiental não deve

estar desarticulado com os outros instrumentos de gestão. Ao contrário, esse
instrumento depende de uma série de documentações que derivam de outros
instrumentos de gestão. Por exemplo, para o empreendedor solicitar a Licença
Prévia (LP) de uma atividade qualquer, antes deve solicitar ao órgão competente
a emissão da outorga prévia de recursos hídricos, pois este documento é exigido
para fins de procedimento da LP. O mesmo procedimento deve ser adotado para
requerimento da LI e LO. Antes, o empreendedor deve solicitar, respectivamente,
a outorga de instalação e a outorga definitiva no órgão competente, gestor de
recursos hídricos. A outorga de recursos hídricos é emitida pelo órgão estadual,
considerando a legislação brasileira que estabelece ser o Estado o detentor
do domínio da água. Dentre esses recursos alguns são geridos pela União e a
outorga é dada pela Agência Nacional das Águas (ANA).
Um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos é o Plano de Bacias.
Este instrumento deve ser considerado no procedimento do licenciamento
ambiental (em todas as suas fases: LP, LI e LO), haja vista a necessidade de que
as atividades a serem implantadas em um determinado território estejam em
consonância com as propostas de gestão para aquela bacia hidrográfica, com
respeito ao uso da água e, sobretudo, pactuado com os Comitês de Bacias.
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Outra importante e necessária interface diz respeito aos instrumentos:
licenciamento ambiental e enquadramento dos corpos hídricos, sendo este
último o instrumento responsável pela definição das classes em toda a bacia
hidrográfica. Por meio do enquadramento, o órgão ambiental licenciador
tem a informação correta de quais padrões de qualidade ambiental o
empreendedor deve obedecer, ampliando, assim, a segurança e precisão
dos condicionantes e das exigências em cada fase do licenciamento.
A legislação correlata ao licenciamento ambiental traz, explicitamente, a
interface entre dois instrumentos de gestão ambiental: licenciamento e
avaliação de impacto ambiental. Isso está demonstrado quando a legislação
exige, como parte do procedimento do licenciamento ambiental, estudos
ambientais para posterior análise pelo órgão ambiental licenciador. Um
exemplo de estudo ambiental é o EIA/RIMA.
Para finalizar este tópico, destacamos um instrumento de gestão urbana
que tem interface direta com o licenciamento ambiental: estamos falando do
Plano Diretor do Município (PDM), responsável por designar os tipos de uso
e ocupação do solo permitidos ou proibidos, tanto em zona urbana quanto
em zona rural. Caso a atividade a ser implantada esteja em desacordo com o
PDM, o órgão ambiental licenciador deve emitir a negação à licença ambiental.
Nessa aula, vimos assuntos fundamentais sobre o processo do licenciamento
ambiental, motivos que o ensejam, quais suas fases, a quem compete licenciar,
como proceder, bem como a correlação deste com outros instrumentos de gestão.
Desejamos que essa disciplina possa auxiliar você enquanto gestor ambiental
na execução do licenciamento ambiental em seu município, contribuindo para
o que todos almejam: o controle efetivo do uso dos recursos naturais com
consequente qualidade ambiental, para esta e para as futuras gerações, em
todo o município, em todas as bacias hidrográficas.
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PRATIQUE
1. Estudamos em nossa disciplina o que é e qual a importância do Licenciamento
Ambiental para o desenvolvimento das atividades de um munícipio. Diante
disso, responda: seu município realiza esse Licenciamento para atividades
de impacto local? Em caso afirmativo, cite os procedimentos necessários à
obtenção da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação que
um empreendedor deve seguir. Em caso negativo, relate os motivos de sua não
existência.

2. Quantas audiências públicas, ou outro mecanismo de participação pública,
foram realizadas para discutir junto à comunidade a pretensão, instalação ou
operação de atividades econômicas em seu município? Classifique esses
mecanismos de participação na escala de alto, médio e baixo, conforme UNEP
(2014).

3. Diante das leituras realizadas em nosso material e/ou em outras fontes, comente
a relação entre a interface do Licenciamento Ambiental e outros instrumentos de
gestão (de recursos hídricos, urbana e de gestão ambiental).
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