
MEIO AMBIENTE

LICENCIAMENTO Ambiental
Com o objetivo de prevenir os potenciais impactos ao meio ambiente, está o Licenciamento
Ambiental, que avalia as atividades das organizações, com a proposta de precaver os possíveis danos
à biodiversidade

[Nathalie Gutierresj

A
s práticas ligadas ao

desenvolvimento sus-
tentável estão cada vez
mais presentes no en-

tendimento e no coti-

diano dos cidadãos brasileiros. Com foco
no cuidado das condições que o mundo

apresentará nas próximas décadas, basea-
do no velho ditado relacionado ao mundo

que deixaremos às gerações futuras, tanto
a iniciativa privada quanto os órgãos do

governo se voltam às questões ambientais.
Dentro deste cenário, com o objetivo

de prevenir os potenciais impactos ao
meio ambiente, está o Licenciamento

Ambiental, que avalia as atividades das
organizações, com a proposta de preca-

ver os possíveis danos à biodiversidade.
Dessa forma, o Licenciamento no Brasil

apresenta grande importância, haja vista

que o processo aprova ou não o conceito
dos trabalhos das companhias.

No Brasil, o órgão ambiental compe-

tente é que conduzirá o processo, permi-
tindo a localização, instalação, ampliação

e operação de empreendimentos e ações
que exigem o uso de recursos ambientais

e que possam ser classificadas efetiva ou

potencialmente poluidoras ou que ofere-

çam riscos. Sendo assim, a finalidade é
garantir que as medidas preventivas e de

controle utilizadas pelas organizações res-
pondam ao desenvolvimento sustentável.

As responsabilidades do Licenciamen-
to Ambiental estão a cargo de cada estado
brasileiro, que apresenta propostas diferen-

ciadas para atingir às particularidades de sua

região. Criado pela Lei da Política Nacional

do Meio Ambiente, Lei n° 6.938, de 31 de
agosto de 1981, o Licenciamento para as
atividades de significativo impacto ambien-

tal ganhou status de obrigatoriedade em

todo o país com a Constituição Federal de
05 de outubro de 1988. E por meio do Co-
nama (órgão consultivo e deliberativo do

Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sis-

nama) também instituído com a Lei n°
6.938, foram elaboradas variadas normas ju-

rídicas de menor abrangência ao setor.

Constituição Federal
de 1988

Conforme já citado anteriormente, a

Constituição Federal de 1988 estabelece

a obrigatoriedade do Licenciamento para
os casos de significativo impacto ambi-
ental em todo o país. Desse modo, ao se-

parar as responsabilidades ligadas ao

meio ambiente, foi estabelecida a com-
petência comum à União, estados e mu-

nicípios, como está descrito:
"Art. 23 - E competência comum da

União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;

III - proteger os documentos, as obras

e outros bens de valor histórico, artístico e

cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

VI - proteger o meio ambiente e com-
bater a poluição em qualquer de suas for-

mas;
Vil - preservar as florestas, a fauna e

a flora". » •
No caso para legislar a temática am-

biental, a Constituição define corno com-
petentes, de modo a atuar concorrente-

mente, a União, o Distrito Federal e os Es-
tados-Membros. Como está estabelecido:

"Art. 24. Compete à União, aos Esta-
dos e ao Distrito Federal legislar concor-
rentemente sobre:

VI - florestas, caça, pesca, fauna, con-

servação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio am-

biente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico,
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cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao

meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histó-

rico, turístico e paisagístico".

A interpretação da Constituição Fe-
deral sobre as questões ambientais mos-

tra que é o interesse local que irá definir a
competência municipal em conformida-

de com a competência concorrente da
União, dos estados e do Distrito Federal

na legislação sobre as formas de proteção
ao rneio ambiente.

Lei 6.938/81
A Lei 6.938/81, que dispõe a respeito

da Política Nacional do Meio Ambiente,
dá origem ao Sisnama (Sistema Nacional

de Meio Ambiente), que determina:
"Art. 6° Os órgãos e entidades da

União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, bem

como as fundações instituídas pelo Poder
Público, responsáveis pela proteção e

melhoria da qualidade ambiental, cons-
tituirão o Sistema Nacional do Meio Am-

biente (Sisnama), assim estruturado:
I - órgão superior: o Conselho de

Governo, com a função de assessorar o
Presidente da República na formulação da

política nacional e nas diretrizes gover-
namentais para o meio ambiente e os re-

cursos ambientais;
II - órgão consultivo e deliberativo: o

Conseiho Nacional do Meio Ambiente

(Conama), com a finalidade de assesso-
rar, estudar e propor ao Conselho de Go-
verno, diretrizes de políticas governamen-

tais para o meio ambiente e os recursos
naturais e deliberar, no âmbito de sua

competência, sobre normas e padrões

compatíveis com o meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado e essencial à sadia
qualidade de vida;

III - órgão central: a Secretaria do
Meio Ambiente da Presidência da Repú-

blica, com a finalidade de planejar, coor-
denar, supervisionar e controlar, como

órgão federal, a política nacional e as di-
retrizes governamentais fixadas para o

meio ambiente;

IV - órgão executor: o Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis, com a finalidade de
executar e fazer executar, como órgão fe-

deral, a política e diretrizes governamen-

tais fixadas para o meio ambiente;
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou

entidades estaduais responsáveis pela exe-
cução de programas, projetos e pelo con-

trole e fiscalização de atividades capazes
de provocar a degradação ambiental;

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou en-

tidades municipais, responsáveis pelo
controle e fiscalização dessas atividades,

nas suas respectivas jurisdições;"
Já na Resolução Conama n° 237/97, o

Licenciamento é definido como "proce-
dimento administrativo pelo qual o órgão

ambiental competente licencia a localiza-
ção, instalação, ampliação e a operação de

empreendimentos e atividades utilizado-
ras de recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou

daquelas que, sob qualquer forma, pos-

sam causar degradação ambiental, consi-
derando as disposições legais e regula-

mentares e as normas técnicas aplicáveis
ao caso".

A Resolução atribui ao Ibama (Insti-

tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis) o-licenci-
amento dos seguintes empreendimentos

e atividades:
"Art. 4 - Compete ao Instituto Brasi-

leiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - Ibama, órgão exe-

cutor do Sisnama, o licenciamento ambi-
ental, a que se refere o art. 10 da Lei n°

6.938, de 31 de agosto de 1981, de em-
preendimentos e atividades com signifi-

cativo impacto ambiental de âmbito na-
cional ou regional, a saber:

I - localizadas ou desenvolvidas con-
juntamente no Brasil e em país limítrofe;
na plataforma continental; na zona eco-

nômica exclusiva; em terras indígenas ou
em unidades de conservação do domínio

da União.
II - localizadas ou desenvolvidas em

dois ou mais Estados.
III - cujos impactos ambientais dire-

tos ultrapassem os limites territoriais do
País ou de urn ou mais Estados.

IV - destinados a pesquisar, lavrar,
produzir, beneficiar, transportar, armaze-

nar e dispor material radioativo, em qual-

quer estagio, ou que utilizem energia nu-
clear em qualquer de suas formas e apli-

cações, mediante parecer da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

V - bases ou empreendimentos mili-

tares, quando couber, observada a legis-
lação específica".

Quanto aos órgãos estaduais, estão
direcionados os seguintes licenciamentos:

"Art. 5 - Compete ao órgão ambiental

estadual ou do Distrito Federal o licenci-

amento ambiental dos empreendimentos
c atividades:

I - localizados ou desenvolvidos em
mais de um Município ou em unidades
de conservação de domínio estadual ou

do Distrito Federal;
II - localizados ou desenvolvidos nas

florestas ou demais formas de vegetação

natural de preservação permanente rela-
cionadas no artigo 2° da Lei n° 4.771, de
15 de setembro de 1965, e em todas as

que assim forem consideradas por normas
federais, estaduais ou municipais;

III - cujos impactos ambientais dire-

tos ultrapassem os limites territoriais de
um ou mais Municípios;

IV - delegados pela União aos Esta-

dos ou ao Distrito Federal, por instrumen-
to legal ou convênio'1.

Quanto ao município, a resolução de-

fine:
"Art. 6 - Compete ao órgão ambiental

municipal, ouvidos os órgãos competen-

tes da União, dos Estados e do Distrito

Federa], quando couber, o licenciamento
ambiental de empreendimentos e ativi-
dades de impacto ambiental local e da-

quelas que lhe forem delegadas pelo Es-
tado por instrumento legal ou convênio".

Observa-se, nas leis e resolução cita-
das, que os órgãos no Brasil encontram

grande obstáculo no momento de colo-
car em prática o que está firmado juridi-

camente. Com a legislação estabelecida
há décadas, assistimos a um desencontro
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As mudanças em São Paulo

A rev i s t a BANAS QUALIDADE
procurou saber mais sobre as mu-
danças no Licenciamento Ambien-
tal em São Paulo e fez uma entre-
vista com o presidente da Cetesb,
Fernando Rei.. t

BQ - Como está o processo para
as alterações tias atividades da
Cetesb?

Fernando Rei: Nos contatos que
temos feito com a Assembléia Legis-
lativa, verificamos que essa é uma
idéia bem aceita pelos parlamenta-
res, porque está atrelada a um con-
ceito de otimização de recursos hu-
manos, e também é referente à ace-
leração em um processo de licenci-
amento que interessa aos empreen-
dedores. Acho que seria mais di f íc i l
se fosse o contrário, da extinção da
Cetesb, e a criação' de um outro ins-
ti tuto como foi feito no Rio. As con-
versas que tenho tido levam a crer
que o processo vai ter uma tramita-
ção rápida.

BQ- Quais são os últimos avan-
ços desse processo de unificação?

Rei: Em termos internos, houve
uma mudança muito importante, que
foi a criação na diretoria da engenha-
ria da área de avaliação de impacto
ambienta]. Houve a assinatura, em
janeiro de 2009, de um termo de co-
operação entre a Secretaria e a Ce-
tesb, no sentido de que todo o qua-
dro do DAIA (Departamento de Ava-
liação de Impacto Ambiental) já fos-
se transferido à Cetesb, ainda que a
atribuição continuasse na secretaria
para permitir que, na hora que a lei
for aprovada, não precisará mais de
nenhuma movimentação de pessoal.
O que posso dizer hoje que o qua-
dro basicamente já está na Cetesb.
As atribuições, ainda que na Secre-
taria, já tem permitido fazer com que
o corpo técnico da Cetesb realize es-
tes estudos, desenvolva essas ativi-
dades com base na teoria: primeiro
vamos criar o fato para depois criar
a lei. Esse caminho está dando cer-
to. Esse projeto de mudança da Com-
panhia vai muito além do Licencia-
mento. É da forma como a Cetesb se
relaciona com o setor produtivo, com
os empreendedores, e corno olha
para um terceiro cenário.

BQ - Como a questão da gestão
ambiental deve ser tratada?

Rei: Nós temos que sair da gestão
ambienta] para entrarmos na gestão da
sustentabilidade. E na gestão da susten-
tabilidade, significa que eu não tenho
que olhar para essa fonte de poluição
apenas com os olhos dos impactos lo-
cais, eu tenho que inseri-la dentro do
cenário global, Primeiro: qual é a contri-
buição dela para o efeito estufa? Quais
são as medidas de adaptação que eu pre-
ciso tomar nesse setor produtivo em vir-
tude, por exemplo, das mudanças climá-
ticas que advirão sobre esse território?
Estamos longe disso. Nós fazemos isso
muito setorialmente. Essa movimentação
faz parte da história da Companhia. A
gestão de mudança é basicamente ges-
tão de pessoas e processos. Se ignorar
os dois, não adianta que não se faz nada.

BQ • Como o Licenciamento tem
sido feito hoje?

Rei: Como exemplo, nós tivemos um
processo de Licenciamento da maior fá-
brica de automóveis do mundo que vai
se instalar em São Paulo, que é a Toyota.
Esse processo de licenciamento demorou
seis meses. É mérito da Cetesb, da Se-
cretaria? Não só. É mérito da consulto-
ria também. Quando um trabalho é bem
feito, quando se tem bons consultores,
o processo anda. O que faz demorar são
estudos de má qualidade, que pede a im-
plementação, e aí demora. Não é a Ce-
tesb que tem que mudar. O mercado de
consultores também precisa se adaptar
a esta mudança. Licenciamento no esta-
do de São Paulo é coisa séria: não é ca-
rimbo, não é processo burocrático para
satisfazer apenas requisito legal.

BQ • A Unificação está embasada
na mesma Lei do Licenciamento?

Rei: Para que fosse mais simples,
houve uma alteração da Lei 997 e da
118, que são os pilares da Cetesb. Esse
Projeto de Lei altera, acrescentando ou-
tras atribuições à Cetesb. O trabalho
legislativo que nós vamos ter mais para
frente será o momento que iremos criar
um decreto regulamentador único para
tudo, o que vai demandar trabalho. Mas
neste momento, vamos trabalhar com
uma legislação diversa, que são diver-
sos instrumentos normativos, mas que
teremos a possibilidade de aplicar na-
turalmente e com o aprendizado.

BQ - O que muda nas atividades
do Licenciamento?

Rei: O que nós estamos alteran-
do agora é a Lei. A Lei será aplicada a
partir dos diversos instrumentos,
que são os decretos, regulamentado-
res da atribuição. Isso vai fazer com
que a Cetesb trabalhe com um núme-
ro maior de normas. No futuro, creio
que haverá uma gestão que proponha
um decreto que seja capaz de unifi-
car todos esses novos decretos e que
venha regulamentar essa nova lei que
será aprovada. Então, haverá em um
só decreto, procedimentos de avali-
ação de impacto, procedimentos de
cobertura vegetal, procedimentos de
corte de vegetação... Hoje são vários
instrumentos. Mas esse é um traba-
lho futuro. O que espero é que seja
uma proposta diferente daquilo que
nós temos hoje, que é muito especí-
fica, é muito 'amarrada'. É urna nor-
malização de engenheiro, que norma-
liza normas técnicas que deveriam
ser tratadas no âmbito que é uma nor-
ma técnica e não no âmbito do que é
uma norma jurídica.

BQ - Esses Projetos de Lei são a
nível estadual. Eles interferem na
esfera federal?

Rei: Juridicamente não, mas ele
tecnicamente baliza modificações em
outras legisiações federais de duas for-
mas: são discussões técnicas para nor-
mas nacionais, e outras são ações de
cooperação entre os estados, que é bi-
lateral. E isso é via de mão dupla, As
discussões técnicas que são feitas no
estado de São Paulo, muitas vezes, são
realizadas também no âmbito do Co-
nama. Então é natural que avanços que
se pretendam em São Paulo, são igual-
mente almejados ao mesmo tempo em
Brasília. E São Paulo é um indutor de
mudanças. O mais recente exemplo
disso são as políticas de gestão de re-
síduos. Saiu a lei paulista e não saiu a
brasileira, sendo que a brasileira é
muito parecida com a paulista.

Quem quiser conferir a íntegra da
Resolução SMA 22/07, que prevê a in-
tegração gradual do licenciamento re-
alizado pela Cetesb, DEPRN (Departa-
mento Estadual de Proteção dos Recur-
sos Naturais), DUSM (Departamento de
Uso ao Solo Metropolitano), acesse o
link http://www.ambiente.sp.gov.br/
upioads/arquivos/íegislacoesambien-
tais/200 7_res_est_sma_22.pdf
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entre leis e realidade, pois o mundo evo-
luiu e as condições estabelecidas há vári-
os anos criam grande problemática na
realidade atual. Atualizações são neces-
sárias, a exemplo do que ocorre no esta-
do de São Paulo, com a Unificação do Li-
cenciamento Ambiental.

Diferentemente dos outros estados, São
Paulo trabalha com legislação própria, que é
um marco normativo mais antigo que a Po-
líticaNacional do Meio Ambiente. A Lei, que
já assistiu a várias reformas parciais, é a 997/
76, regulamentada pelo decreto 8468/76.

No estado, a Companhia de Tecnolo-
gia de Saneamento Ambientai (Cetesb) é
o órgão licenciador que detém o controle
das fontes de poluição. Junto à compa-
nhia, outros órgãos compõem aquele que
é.chamado de Sistema de Meio Ambien-
te, que atua conforme as especificidades
e particularidades do ramo de atividade
das empresas.

Entretanto, o governo do estado enca-
minhou à Assembléia Legislativa, em regi-
me de urgência, o Projeto de Lei n° 819, em
18 de dezembro de 2008, com a proposta
de trazer a nova redação aos artigos 2° e 10°
da Lei n° 118, de 29 de julho de 1973, que
trata da constituição da agência. Assim,
além de confirmar as atribuições de órgão
licenciador e fiscalizador de empreendi-

mentos classificados como potencialmente
poluidores, o que faz há mais de 35 anos, a
Companhia também fica autorizada a licen-
ciar atividades de preservação permanente
e ambientalmente protegidas, o que antes
era feito pelo Departamento Estadual de
Proteção dos Recursos Naturais.

A Unificação do Licenciamento tem
como finalidade agilizar os processos de
Licenciamento Ambiental no estado que,

devido à burocracia, demoram muito além
do esperado. Como foi encaminhada em
regime de urgência, o Projeto de Lei deve
ser aprovado em até seis meses. Além da
proposta para atualizar os artigos 2° e 10°
da Lei n° 118, o Projeto de Lei também
prevê a alteração da denominação da Ce-
tesb (Companhia de Tecnologia de Sane-
amento Ambiental) para Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo.

Norma para a gestão de riscos
No início de dezembro, após três

anos de debates, o grupo de traba-
lho em gestão de riscos da ISO defi-
niu a versão final de uma norma iné-
dita e universal para a Gestão de Ris-
cos: a ISO 31000. O documento con-
tém um conjunto de diretr izes desen-
volvido por um comitê de especialis-
tas r epresen tando delegações de
mais de 35 países, entre eles África
do Sul, Alemanha, Austrá l ia , Áustria,
Brasil, Canadá, China, Cingapura, Es-
panha, Estados Unidos, França, Ho-
landa, índia, Inglaterra, Irianda, Isra-
el, Itália, Japão, Malásia, Nova Zelân-
dia, Suécia e Suíça, deverá ser lança-
da em outubro de 2009.

Formada por urna equipe multidis-
ciplinar de profissionais de diversos
setores como financeiro, indústria, go-
vernança corporativa, segurança, agro-
negócios, qualidade, meio ambiente,
tecnologia, projetos, saúde, defesa e
seguros, entre outros, o comitê reali-
zou seis reuniões, sendo a última de-
las em Cingapura, para chegar a um
consenso sobre a versão final do do-
cumento. O texto original foi baseado
na norma australiana/neozelandesa
AS/NZS 4360 e sofreu diversas altera-
ções a partir dos comentários e suges-
tões dos países.

"O grande desafio no desenvolvi-
mento da ISO 31000 estava em esta-
belecer uma linguagem comum, bem
corno padronizar as melhores-práticas
e abordagens para que as organizações
possam implementar a gestão de ris-
cos em seus processos", explica o só-
cio-fundador da Módulo e coordena-
dor no Brasil da Comissão Especial da
ABNT sobre as normas de Gestão de
Riscos. "A falta de um consenso em
relação à terminologia e aos conceitos
utilizados para a gestão de riscos faz
com que as organizações enfrentem di-
ficuldades em integrar as suas diferen-
tes funções e atividades. O resultado
mais comum dessa equação é que a
gestão de riscos acaba sendo tratada
de forma isolada, ocasionando muitas
vezes os chamados silos ou ilhas de-
partamentais, o que ocasiona a utili-
zação de terminologias, sistemas, cri-
térios e conceitos diferentes para cada
uma das áreas da empresa".

No Brasil, a ABNT lançará quase que
simultaneamente a versão em portugu-
ês da (SÓ 31000, além de outras nor-
mas específicas cornplementares a ela.

Segundo o especialista, a origem da
norma, que pode ser aplicada por em-
presas ou indivíduos e fornece diretri-
zes para implementação de gestão de
riscos em organizações de qualquer
tipo, tamanho ou área de atuação, vem
da necessidade das corporações de li-
dar com as incertezas que podem afe-
tar os seus objetivos. "Estes objetivos
podem estar relacionados com várias
atividades da organização, desde as ini-
ciativas estratégicas corno as ativida-
des operacionais, processos ou proje-
tos. Assim, a norma pode ser aplicada
aos vários tipos de riscos ligados aos
diferentes setores da organização, tais
como financeiro e de projetos, bem
como à área da saúde, entre outros, in-
cluindo a visão moderna de que risco
também é oportunidade", ressalta.

Bastos acrescenta que até agora,
porém, a falta de um consenso em re-
lação à terminologia e aos conceitos
utilizados para a gestão de riscos faz
com que as organizações enfrentem di-
ficuldades em integrar as suas diferen-
tes funções e atividades relativas ao
assunto. '''O resultado mais comum
dessa equação é que a gestão de ris-
cos acaba sendo tratada de forma iso-
lada, ocasionando muitas vezes a ge-
ração dos chamados silos ou ilhas de-
partamentais, o que ocasiona a utili-
zação de terminologias, sistemas, cri-
térios e conceitos diferentes para cada
urna das áreas da empresa. Por conta
disso, o grande desafio no desenvol-
vimento da ISO 31000 estava em esta-
belecer uma linguagem comum, bem
corno padronizar as melhores práticas
e abordagens para que as organizações
possam implementar a gestão de ris-
cos em seus processos. Por se tratar
de urna proposta de convergência ali-
nhada com a visão integrada de Enter-
prise Risk Management (ERM), a nova
norma não concorre com outras ori-
entações já existentes como a ISO/IEC
27005 - norma técnica específica de
gestão de riscos em segurança da in-
formação -, fornecendo orientações e
alinhamento com outros conjuntos de
regras específicos. Da mesma forma
que as normas ISO 9000 e ISO 14000
tornaram-se referências para adoção
e implementação da gestão nas orga-
nizações, a partir do lançamento da
ISO 31000 os países passarão a contar
com uma norma de gestão de riscos
com reconhecimento internacional".
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