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RESUMO 

 

Este trabalho tem como finalidade estudar e analisar o procedimento de 
licenciamento ambiental de uma usina de asfalto. O licenciamento ambiental é um 
instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e visa a preservação e 
manutenção da qualidade ambiental. Este trabalho vai abordar as condicionantes 
necessários para se obter uma licença ambiental e suas interconexões com o órgão 
ambiental, os técnicos envolvidos e o empreendedor. As usinas de asfalto podem 
causar impactos ao meio ambiente, necessitando assim, instrumentos reguladores. 
O objetivo deste trabalho é realizar um fluxograma dos procedimentos de 
licenciamento ambiental para a usina de asfalto do Município de Caçador/SC que no 
momento se encontra desativada e identificar as melhorias que devem ser 
realizadas para a obtenção da licença. Na revisão bibliográfica deste trabalho será 
apresentado o processo do licenciamento ambiental, os tipos de licença ambiental, 
as diferentes concepções de usinas de asfalto, os estudos ambientais necessários 
para a obtenção da licença, os órgãos ambientais dentre outras informações.  
 

 

Palavras-chave: Licenciamento ambiental. Usina de asfalto. Condicionantes 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present work is to study and analyze the environmental license 
procedure of an asphalt plant. The environmental license is a National Environmental 
Policy instrument and aims at the preservation and maintenance of environmental 
quality. This study will address the necessary determinants to obtain an 
environmental license and its interconnections with the environmental agency, the 
technicians involved and the entrepreneur. Asphalt plants can cause impacts to the 
environment thus requiring, regulatory instruments. The objective of the present work 
is to perform a flowchart of the environmental license procedures for the asphalt plant 
in the Municipality of Caçador/SC that is currently deactivated, as well as identify the 
improvements that must be achieved in order to obtain the license. In the 
bibliographic review of this work the environmental license process will be presented 
and also the types of environmental license, the different asphalt plants conceptions, 
the necessary environmental studies to obtain the license, the environmental 
agencies, among other information.  
 

 

Keywords: Environmental licensing. Asphalt plant. Determinants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Vivemos numa época de conscientização ambiental, tendo em vista o 

crescimento da sociedade e o seu desenvolvimento, busca-se de tal maneira um 

equilíbrio da ação do homem em relação ao meio ambiente. Existem várias leis que 

coíbem a agressão ao meio ambiente, mas faz-se necessário que este instrumento 

legal seja posto em prática, em todas as áreas, e que todos de alguma forma, 

possam contribuir ao máximo para reduzir as agressões ao nosso planeta. 

Cabe a atuação do Estado, de forma a determinar limites e a preservar o bem 

comum. A Constituição Federal alçou a direito fundamental do povo tanto o meio 

ambiente equilibrado como o desenvolvimento econômico e social. Esses três 

elementos formam o tripé do chamado desenvolvimento sustentável. O equilíbrio 

desses interesses resultará na prosperidade almejada (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2007). 

Segundo a Resolução nº 237 (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

- CONAMA, 1997), o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo 

qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental. 

No caso da ativação da usina de Asfalto do Município de Caçador/SC o órgão 

responsável pelo licenciamento ambiental é a Fundação do Meio Ambiente 

(FATMA). A FATMA analisa e avalia o licenciamento ambiental com base em suas 

instruções normativas (IN), atualmente são 65 IN. Compete à FATMA averiguar a 

atividade ou empreendimento em análise para o licenciamento ambiental e 

enquadrar a instrução normativa correspondente, orientando o empreendedor 

solicitante. 

Sendo assim surge a seguinte questão: Quais os requisitos exigidos pela 

normativa da FATMA que precisarão ser cumpridas para obter o licenciamento 

ambiental da usina de asfalto do município de Caçador/SC?  

Este trabalho tem uma importância pessoal devido ao meu envolvimento com 

a prefeitura municipal de Caçador, na qual sou estagiário há quase dois anos, e 

onde me interessei pela área de pavimentação, dentro da linha de atuação da 

engenharia civil. A relevância acadêmica deste TCC apoia-se no referencial teórico 
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deste tema, que pode ser utilizado como um complemento às questões técnicas 

estudadas em sala de aula, servindo de material de consulta para os estudantes da 

área. Profissionalmente, este trabalho trouxe base de conhecimento ao acadêmico, 

que se relaciona no exercício de sua profissão, com processos de licenciamento 

ambiental das atividades que farão parte de seu trabalho. E por fim, toda a 

sociedade ganha quando há um esforço no sentido de entendimento das normas 

relativas a preservação ambiental.  

O objetivo geral deste trabalho é realizar o estudo do procedimento para 

obtenção do licenciamento ambiental de uma usina de produção asfáltica e aplica-

los num estudo de caso da usina de asfalto de Caçador. Define-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Realização de pesquisa bibliográfica sobre o tema; 

b) Investigar o processo de licenciamento no qual está enquadrada a usina 

asfáltica; 

c) Diagnosticar a situação atual da usina; e  

d) Elaborar o passo a passo do procedimento para obtenção da licença. 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa exploratória, que 

permitiu o aprofundamento do conhecimento sobre as etapas do licenciamento 

ambiental, as especificações exigidas pelo órgão licenciador de Santa Catarina, com 

base na legislação ambiental vigente. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Neste item é apresentado o referencial teórico do processo de licenciamento 

ambiental. Além de expor os métodos empregados na aplicação prática da pesquisa. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A borda os principais elementos trabalhados no processo de licenciamento 

ambiental, com foco na atividade da Usina de Asfalto do município de Caçador. 

 

2.1.1 Principais Conceitos 

 

“O desenvolvimento de nossa sociedade urbana e industrial, por não 

conhecer limites, ocorreu de forma desordenada, sem planejamento, à custa de 

níveis crescentes de poluição e degradação ambiental.” (BRAGA et al., 2005, p. 

216). 

Neste tópico serão abordados os principais conceitos inerentes ao 

licenciamento ambiental.  

 

2.1.1.1 Meio ambiente 

 

Desde os tempos antigos é notada uma preocupação com a utilização dos 

recursos naturais. Durante a dinastia Chow (1122 a.C. – 255 a.C.), na China, se 

aconselhava que as florestas fossem preservadas. Já no Brasil, há vários anos 

existem leis que protegem o meio ambiente. (TRENNEPOHL;TRENNEPOHL, 2011). 

 

O meio ambiente permeia diretamente a vida humana e não há como 
dissociá-los. No entanto, as forças de mercado nem sempre atingem o 
ponto de equilíbrio ideal para atender às necessidades de todos os 
elementos envolvidos. Nesse momento, cabe a atuação do Estado, de 
forma a determinar limites e a preservar o bem comum. A Constituição 
Federal alçou a direito fundamental do povo tanto o meio ambiente 
equilibrado como o desenvolvimento econômico e social. Esses três 
elementos formam o tripé do chamado desenvolvimento sustentável. O 
equilíbrio desses interesses resultará na prosperidade almejada. 
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007, p. 3).  
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O art 3° 1 da Lei Federal n° 6.938 (BRASIL, 1981), que institui a Política 

Nacional do Meio Ambiente, define meio ambiente como: “O conjunto de condições, 

leis, influencias e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  

A ideia de ambiente, no círculo do planejamento e gestão ambiental, é vasto, 

multifacetado e maleável, vasto porque pode conter tanto a natureza como a 

sociedade. Multifacetado porque pode ser entendido de várias maneiras, e maleável 

porque, ao ser vasto e multifacetado, pode ser modificado de acordo com as 

necessidades do envolvido (SÁNCHEZ, 2008). 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA enfatizou a necessidade de 
compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a qualidade 
ambiental, tendo como objetivo precípuo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar as 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO, 2007, p. 31). 

 

A Constituição Federal prevê, em seu art. 225 (BRASIL, 1988), que “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.” Com isso, o meio ambiente se torna direito do cidadão, competindo ao 

governo e ao cidadão sua conservação. 

 

2.1.1.2 Poluição 

 

“O verbo poluir é de origem latina, polluere, e significa profanar, manchar, 

sujar. Poluir é profanar a natureza, sujando-a” (SÁNCHEZ, 2008, p. 24).  

Os poluentes são resíduos gerados pelo homem, que causa um impacto 

ambiental negativo, ou seja, sofrendo assim uma modificação indesejável.  Dessa 

forma, a poluição está ligada na quantidade de resíduos gerados pela atividade do 

homem que devidamente estará presente no ar, na água ou no solo (BRAGA et al., 

2005). 

 

A poluição existe desde os tempos pré-históricos, conforme a humanidade 
foi evoluindo os métodos e processos de poluição foram se modificando e 
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ganhando proporções cada vez maiores. A poluição ganhou status de 
problema depois da Revolução Industrial e a instauração do capitalismo 
como sistema econômico vigente (CULTURAMIX, 2018).  

 

Devido a revolução industrial o meio ambiente começou a enfrentar 

problemas de poluição. E com a evolução das indústrias, veio junto o consumismo e 

a urbanização. “As indústrias, assim como a urbanização das cidades, acarretaram 

diversos problemas para o meio ambiente como, por exemplo, o acúmulo de lixo, 

quantidade de esgotos, emissão de gases do efeito estufa, poluição das águas e 

desmatamento” (CULTURAMIX, 2018).  

 

A poluição é uma alteração indesejável nas características físicas, químicas 
ou biológicas da atmosfera, litosfera ou hidrosfera que cause ou possa 
causar prejuízo á saúde, a sobrevivência ou as atividades dos seres 
humanos e outras espécies ou ainda deteriorar materiais. Para fins práticos, 
em especial do ponto de vista legal de controle da poluição, acrescentamos 
que o conceito de poluição deve ser associado às alterações indesejáveis 
provocadas pelas atividades e intervenções humanas no ambiente (BRAGA 
et al., 2005, p. 6). 

 

Conforme Sánchez (2008, p. 24). “Basicamente, poluição é entendida como 

uma condição do entorno dos seres vivos (ar, água, solo) que lhes possa ser 

danosa. As causas da poluição são as atividades humanas que, no sentido 

etimológico, “sujam” o ambiente”. 

 

Pode-se trabalhar com a seguinte definição operacional concisa de 
poluição: introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria ou 
energia que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos. 
De uma maneira geral, com pequenas mudanças na formulação ou na 
terminologia, é esse o conceito de poluição que se encontra na literatura 
técnica internacional das últimas quatro décadas (SÁNCHEZ, 2008, p. 26).  

 

2.1.1.3 Impacto ambiental 

 

Impacto ambiental pode ser definido como, “Qualquer alteração no meio 

ambiente em um ou mais de seus componentes provocada por uma ação humana” 

(MOREIRA, 1992, p.113.). 

A Associação Brasileira de Normas Tecnicas (2015) definiu o termo impacto 

ambiental como; qualquer modificação no meio ambiente, negativa ou positiva, que 

proceda de alguma atividade realizada por um empreendimento. 
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Segundo Westman (1985, p. 5), o impacto ambiental é “O efeito sobre o 

ecossistema de uma ação induzida pelo homem”. Desta maneira, pode-se dizer que 

o impacto ambiental nem sempre será negativo, irá depender de que forma o 

ambiente será alterado.  

Exemplo positivo: Obras de revitalização, a recuperação de matas, limpezas 

de rios, empreendimentos de espaços verdes dentro dos centros urbanos e entre 

outros. São atividades que alteram o meio ambiente sendo assim a modificação é 

para um fim positivo (FRAGMAQ, 2018).  

 Exemplo negativo: A destinação de qualquer material que de alguma forma 

realize impacto ao meio ambiente sendo realizada clandestinamente e diretamente 

no ar, água ou solo sem um devido tratamento é uma modificação negativa 

(FRAGMAQ, 2018).  

Por final ainda pode-se definir impacto ambiental como, “A mudança em um 

parâmetro ambiental, num determinado período e numa determinada área, que 

resulta de uma dada atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa 

atividade não tivesse sido iniciada” (WATHERN, 1988, p. 7). 

 

2.1.1.4 População 

 

Hoje em dia, com o acelerado progresso da tecnologia, cresce também 

expressivamente o número de habitantes nas cidades a cada ano. Com todo esse 

crescimento a população mundial já bateu a barreira dos 7 bilhões de habitantes. 

Com números cada vez mais significativos, obtém-se um resultado negativo, que 

nela é o aumento do consumo de recursos naturais para obtenção de uma qualidade 

de vida melhor (PORTAL EDUCAÇÃO, 2018).  

“Dentro dessa perspectiva de crescimento, cabe questionar até quando os 

recursos naturais serão suficientes para sustentar os passageiros da astronave 

Terra” (BRAGA et al., 2005, p. 4). 

 

2.1.1.5 Economia e meio ambiente 

 

 “O sistema econômico, considerado como um organismo vivo e complexo, 

não atua independentemente do sistema natural que lhe sustenta” (MUELLER, 
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2007, p. 465). O meio econômico sobrevive extraindo recursos naturais e, 

consequentemente, gerando resíduos.  

 

Figura 1- Um esboço das relações do sistema econômico com o meio ambiente 

 

Fonte: Mueller (2007) 

 

Um esquema analítico focado somente nas relações existentes dentro da 
“caixa” que representa o sistema econômico será fatalmente reducionista e 
limitado, dado que o meio ambiente interage com a economia, sendo 
fornecedor de insumos e receptor de dejetos/resíduos resultantes dos 
processos de produção e consumo (ANDRADE, 2008, p. 3-4).  

 

Braga et al. (2005, p. 222), declara que “Ao disciplinar o acesso e a 

apropriação do ambiente pelos indivíduos, a sociedade define e impõe padrões 

ambientais que geram interesses conflitantes”. 

 

A teoria econômica ensina que o acesso aos bens e serviços existentes em 
uma sociedade fica adequadamente disciplinado quando todos eles 
efetivamente se subordinam às leis econômicas. Em outras palavras: nesse 
caso, e somente nesse caso, todos os conflitos são resolvidos de modo a 
atender aos objetivos da economia a que se subordinam. Infelizmente nem 
a prática nem mesmo a teoria econômica tem condições de abranger e 
disciplinar todos os bens e serviços existentes (BRAGA et al., 2005, p. 222).  

 

O sistema econômico atua num determinado campo, transformando-o 

espantosamente devido a sua extensão. Assim, a economia influencia nos impactos 

sobre o meio ambiente, os quais são gerados pelo seu crescimento incontrolável 

(ANDRADE, 2008).  

 

Os principais problemas ambientais, tais como mudança climática e perda 
de biodiversidade, representam desafios para as ciências econômicas, no 
sentido de que o seu instrumental analítico deve ser capaz de fornecer 
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respostas consistentes que apontem para uma relação mais harmônica 
entre meio ambiente e sistema econômico. Partindo-se do princípio de que 
a atividade econômica, a qualidade de vida e a coesão das sociedades 
humanas são profunda e irremediavelmente dependentes dos bens e 
serviços providos pelo meio ambientes, é fundamental que a teoria 
econômica considere em seu arcabouço teórico as interconexões entre 
sistema econômico e seu meio externo, procurando compreender a 
dinâmica subjacente aos processos naturais de suporte à vida e os 
impactos que as atividades humanas têm sobre os sistemas naturais 
(ANDRADE, 2008, p. 2).   

 

2.1.2 Licenciamento Ambiental 

 

“O licenciamento ambiental é instrumento fundamental na busca do 

desenvolvimento sustentável. Sua contribuição é direta e visa a encontrar o convívio 

equilibrado entre a ação econômica do homem e o meio ambiente onde se insere” 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007, p. 03).   

“O licenciamento ambiental é uma exigência legal a que estão sujeitos todos 

os empreendimentos ou atividades que empregam recursos naturais ou que possam 

causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente” (OECO, 2013).  

 

O Licenciamento Ambiental, instrumento de gestão instituído pela Política 
Nacional do Meio Ambiente, de utilização compartilhada entre a União e os 
Estados da Federação, o Distrito Federal e os Municípios em conformidade 
com as respectivas competências, objetivos regular as atividades e 
empreendimentos que utilizam os recursos naturais e podem causar 
degradação ambiental no local onde se encontra instalado (TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, 2004, p. 05). 

 

No Artigo 1°, inciso l, da Resolução n° 237 (CONAMA, 1997), define o 

conceito do licenciamento ambiental da seguinte forma: 

 

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimento e atividades que utilizam recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possa causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso.  

 

Seguindo pela mesma resolução no Artigo 1°, inciso ll, relata o seguinte 

conceito:  

 

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 
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obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, 
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.  

 

No Art 9° da Lei Federal n° 6.938 (BRASIL, 1981), são representados os 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, alguns mecanismos de 

formulação:  

 

I. – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II. – o zoneamento ambiental; 
III. – a avaliação de impactos ambientais; 
IV. – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; 
V. – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação 
ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 
ambiental; 
VI. – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 
Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção 
ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; 
VII. – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII. – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental; – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da 
degradação ambiental; 
IX. – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis – Ibama; 
X. – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 
obrigando- se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; 
XI. – o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais; e 
XII. – instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 
ambiental, seguro ambiental e outros.  

 

Vemos que o licenciamento, portanto, é um dos seus instrumentos. Seguindo 

pela mesma lei, recomenda-se que o licenciamento ambiental seja obrigatório para 

quaisquer obras que utilizem recursos naturais e que venha causar algum dano ao 

meio ambiental (BRASIL, 1981).  

 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva 
ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.  

 

Qualquer atividade econômica gera fundos para o Estado, mas toda ação 

gera uma reação, no consumo dos recursos naturais, do desenvolvimento do 
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produto até o seu descarte, e isto pode representar riscos ao equilíbrio do meio 

ambiente (FATMA, 2018).  

Para poder haver um desenvolvimento sustentável, a legislação brasileira 

exige das empresas o licenciamento ambiental. Em Caçador, o órgão responsável 

pela atribuição do licenciamento ambiental é a FATMA (FATMA, 2018).  

 

A licença ambiental é o documento, com prazo de validade definido, em que 
o órgão ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas de 
controle ambiental a serem seguidas por sua empresa. Entre as principais 
características avaliadas no processo podemos ressaltar: o potencial de 
geração de líquidos poluentes (despejos e efluentes), resíduos sólidos, 
emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de riscos de explosões e de 
incêndios. Ao receber a Licença Ambiental, o empreendedor assume os 
compromissos para a manutenção da qualidade ambiental do local em que 
se instala (FEITOSA; LIMA; FAGUNDES, 2004, p. 5). 

 

2.1.2.1 Competência da união, estados e municípios 

 

Conforme o art. 23 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). “É competência 

comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio 

ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, 

a fauna e a flora.”.  

Na esfera do licenciamento ambiental, essa competência comum foi 

demarcada pela Lei 6.938 (BRASIL, 1981). Determinou que o processo de prover o 

licenciamento é, preceito, dos estados, competindo ao Ibama (Órgão Federal) um 

desempenho mais atuante, ou seja, suprir o órgão estadual em caso de omissão ou 

ausência. Entre tanto, não fica de responsabilidade do órgão Federal corrigir ou 

complementar a licença que foi emitida pelos estados.  

Visando estabelecer de forma mais clara as responsabilidades, o artigo 4, 

Resolução n° 237 (CONAMA, 1997), concedeu ao Ibama a competência de licenciar 

atividades relacionadas ao impacto ambiental, de esfera nacional ou regional. 

Conforme a mesma resolução, as atividades que ficaram a dever do IBAMA são:  

 

I. - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica 
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 diretos ultrapassem os limites territoriais 
do  País   ou de um ou mais Estados; 
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IV. -destinadas a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem 
energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante 
parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; e 
V. -bases ou empreendimentos militares, quando couber, observados a 
legislação específica. 
 

Seguindo pelo artigo 5, Resolução n° 237 (CONAMA, 1997), as atividades 

cujo licenciamento ambiental é de competência dos órgãos estaduais são: 

 

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 e demais formas de 
vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da 
Lei nº 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 diretos ultrapassem os limites territoriais 
de um ou mais Municípios; e 
IV. – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por 
instrumento legal ou convênio. 

 

Segundo o artigo 9°, XIV da Lei Complementar 140 (BRASIL, 2011), fica de 

competência aos municípios as seguintes atividades:  

 

a) 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; ou  
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  

 

E fica de responsabilidade aos órgãos municipais qualquer delegação feita 

pelo estado, que seja realizada conforme amparos legais ou convênio. E compete ao 

município o licenciamento de florestas públicas e unidades de conservação que 

estejam em seu território (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007).  

 

2.1.2.2 Processo de licenciamento ambiental 

 

As atividade relacionadas com obras civis, e que são passiveis de 

licenciamento ambiental estão listadas no anexo 1, conforme a Resolução n° 237 

(CONAMA, 1997). 
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2.1.2.3 Tipos de licença 

 

Em cada fase do processo de licenciamento ambiental se tem uma licença 

apropriada: no planejamento, a licença prévia (LP); na instalação da obra, a licença 

de instalação (LI); e no funcionamento da operação, a licença de operação (LO) 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007).  

No Artigo 8°, inciso l, II e III, da Resolução n° 237 (CONAMA, 1997), 

estabelece as seguintes licenças, que devem ser expedidas pelos órgãos 

ambientais, mas ressalta que elas podem ser emitidas isoladas ou sucessivamente, 

de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.  

 

I. -Licença Prévia (LP) - 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; 
II. -Licença de Instalação (LI) - 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; e 
III. -Licença de Operação (LO) - 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. 
Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 
empreendimento ou atividade. 

 

A Lei n. 6.938 (BRASIL, 1981) estabelece, que qualquer pedido de 

licenciamento deverá ser publicado no jornal oficial, sendo visado pelo órgão 

ambiental competente.  

 

2.1.2.3.1 Licença ambiental prévia (LAP) 

 

A fase inicial do licenciamento ambiental começa pela solicitação do 

planejamento da atividade, e é por ela que é dada a viabilidade do empreendimento, 

tendo o primeiro contato com o órgão responsável se definirá quais documentos, 

projetos e estudos ambientais que serão necessárias para a obtenção da mesma. 

Seu objetivo é determinar as situações que o projeto irá impactar com a preservação 
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do local. E fica de total responsabilidade que o empreendedor siga as determinações 

do órgão emissor da licença (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007).  

Pode-se dizer que a (LP) é uma consulta de viabilidade, no caso do Município 

de Caçador, perguntará a FATMA, se é passível a construção do empreendimento 

em determinado local. A mesma ira consultar as legislações ambientais em vigor, e 

com base na legislação, irá responder se o empreendimento é viável 

ambientalmente (FATMA, 2018).  

A licença Previa trabalha como um alicerce para a construção do 

empreendimento. São ressaltados todos os aspectos do controle ambiental que a 

empresa deve ter. Inicialmente o órgão responsável define com base no 

Zoneamento Municipal se é viável ou não, e se a área é adequada para a instalação 

(FEITOSA; LIMA; FAGUNDES, 2004).  

Para situações de atividades com grande potencial de degradação ambiental, 

a emissão da licença previa dependerá de estudo prévio de impacto ambiental e do 

relatório do impacto sobre o ecossistema. (EIA/Rima). Após a realização do estudo e 

do relatório será julgado se haverá a aprovação para a concessão da licença. Esses 

procedimentos são fundamentais para pedidos de financiamentos e incentivos 

fiscais (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007).  

Conforme o Tribunal de contas da União (2007, p. 17-18), alguns fatores são 
analisados, que são eles: 

 

· São levantados os impactos ambientais e sociais prováveis do 
empreendimento; 
· São avaliadas a magnitude e a abrangência de tais impactos; 
são formuladas medidas que, uma vez implementadas, serão capazes de 
eliminar ou atenuar os impactos; 
· São ouvidos os órgãos ambientais das esferas competentes; 
· São ouvidos órgãos e entidades setoriais, em cuja área de atuação se 
situa o empreendimento; 
· São discutidos com a comunidade, caso haja audiência pública, os 
impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras e compensatórias; 
e 
· É tomada a decisão a respeito da viabilidade ambiental do 
empreendimento, levando-se em conta sua localização e seus prováveis 
impactos, em confronto com as medidas mitigadoras dos impactos 
ambientais e sociais. 

 

Após recebimento de toda documentação, o órgão competente avaliará se 

será necessária uma vistoria técnica no local. Caso seja apurado um complemento, 
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em efeito de esclarecimentos, caso visto uma complementação o órgão poderá 

emitir novo pedido (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007).  

Conforme o artigo 8, inciso I da Resolução n° 237 (CONAMA, 1997), “o prazo 

de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 

cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao 

empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.”  

Com o deferimento da licença prévia, o empreendedor deve anunciar o fato 

após pagamentos de taxas e retiradas do mesmo. O anúncio deve ser publicado em 

algum meio de comunicação e no diário oficial do órgão licenciador (TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, 2007).  

 

2.1.2.3.2 Licença ambiental de instalação (LAl) 

 

“Uma vez detalhado o projeto inicial e definidas as medidas de proteção 

ambiental, deve ser requerida a Licença de Instalação (LI), cuja concessão autoriza 

o início da construção do empreendimento e a instalação dos equipamentos.” 

(FEITOSA; LIMA; FAGUNDES, 2004, p. 6)  

A solicitação da licença de instalação deve ser feito ao mesmo órgão que foi 

pedido o requerimento da licença previa, evitando eventuais ocasiões de 

esclarecimento e até mesmo vias duplicadas. Após tendo em mãos a licença previa, 

e ter tido realizado as condicionantes que a mesma propôs, segue para o passo de 

demonstrar os planos, os projetos e controle ambiental e seus cronogramas de 

implante (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007). 

A realização do projeto deve ser em conformidade do modelo já aprovado. 

Em caso de qualquer alteração no projeto, deve ser informado ao órgão licenciador 

a alteração para nova avaliação (FEITOSA; LIMA; FAGUNDES, 2004) 

Só com a licença de instalação emitida é que se podem começar as obras do 

empreendimento (FATMA, 2018). 

De acordo com o Tribunal de contas da união, (2007, p. 18), ao ceder a 

licença de instalação, o órgão gestor terá:  

 

· Autorizado o empreendedor a iniciar as obras; 
· Concordado com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos ambientais, seus detalhamentos e respectivos 
cronogramas de implementação; 
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· Verificado o atendimento das condicionantes determinadas na licença 
prévia; 
· Estabelecido medidas de controle ambiental, com vistas a garantir 
que a fase de implantação do empreendimento obedecerá aos padrões de 
qualidade ambiental estabelecidos em lei ou regulamentos; e 
· Fixado as condicionantes da licença de instalação (medidas 
mitigadoras e/ou compensatórias). 

 

“O órgão ambiental realizará o monitoramento das condicionantes 

determinadas na concessão da licença. O acompanhamento é feito ao longo do 

processo de instalação e será determinado conforme cada empreendimento” 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007, n. 18). 

No Artigo 18°, inciso lI, da Resolução n° 237 (CONAMA, 1997), “o prazo de 

validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 

cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser 

superior a 6 (seis) anos”.  

 

2.1.2.3.3 Licença ambiental de operação (LAO) 

 

A Licença de Operação permite o início de funcionamento do 

empreendimento. Deve ser solicitada quando apenas a empresa já estiver edificada 

no local e após a verificação do controle ambiental, e devem cumprir com todas as 

requisições das licenças anteriores (FEITOSA; LIMA; FAGUNDES, 2004).  

Sobre está licença de operação, o empreendedor deve confirmar ao órgão 

ambiental que concretizou todos os requisitos solicitados durante o tramete de 

instalação. E para realizações de testes de funcionamentos só poderá ser feita com 

a devida autorização do órgão ambiental (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2007).  

A licença de operação possui três características básicas de acordo com o 

Tribunal de contas da união (2007, p. 19): 

 

1. É concedida após a verificação, pelo órgão ambiental, do efetivo 
cumprimento das condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores 
(prévia e de instalação); 
2. Contém as medidas de controle ambiental (padrões ambientais) que 
servirão de limite para o funcionamento do empreendimento ou atividade; e 
3. Especifica as condicionantes determinadas para a operação do 
empreendimento, cujo cumprimento é obrigatório, sob pena de suspensão 
ou cancelamento da operação. 
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O tempo determinado de validade da licença de operação é no mínimo de 

quatro anos e de no máximo dez anos. O prazo será posto dependendo da situação. 

Para renovação da mesma, deve ser solicitada 120 dias antes do vencimento e 

emitir uma nota em jornais de grande circulação e publicar no diário oficial 

(CONAMA, 1997).  

Com o licenciamento solicitado, o empreendedor assume compromisso junto 

ao órgão ambiental, de agir conforme o projeto aprovado. Deste modo, alterações 

futuras, deverão ser entregues ao órgão ambiental para análise. E do mesmo modo, 

após o licenciamento o órgão ambiental irá monitorar as ações ao longo do tempo, 

se certificando que o empreendimento esteja cumprindo com o que foi acordado 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007).  

Com o fim das obras, o órgão responsável retorna a obra, para averiguar se 

consta com o que está em projeto, principalmente as considerações com o meio 

ambiente. Se não estiver de acordo com o projeto, a obra será embargada, caso 

esteja de acordo o órgão emitira a (LO), e só assim consequentemente o 

empreendimento poderá funcionar (FATMA, 2018).  

 

2.1.3 Estudos Ambientais 

 

Estudos ambientais consistem em estudos referentes aos aspectos 

ambientais dos locais, instalação, operação e ampliação. Apresentando as licenças 

como subsidio para análise (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 

2016). 

 

No Brasil, estudos ambientais são exigíveis para obter-se uma autorização 
governamental para realizar atividade que utilizem recursos ambientais ou 
tenham o potencial de causar degradação ambiental. Tal autorização, 
conhecida como licença ambiental, é um dos instrumentos mais importantes 
da política ambiental pública. Tem caráter preventivo, pois só seu emprego 
visa evitar a ocorrência de danos ambientais (SÁNCHEZ, 2008, p. 80). 

 

2.1.3.1 Relatório ambiental prévio (RAP) 

 

É um estudo técnico formado por um especialista licenciado, que visa 

fornecer dados que comprovem a viabilidade ambiental do empreendimento, 

considerando a degradação ao meio ambiental. Deve mostrar a compatibilidade 
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entre os meios físicos, biológicos e socioeconômicos, buscando uma análise sucinta 

sobre a área a ser construída e relatar os resultados da implantação da mesma. O 

intuito de sua elaboração é para ter a emissão da licença ambiental previa 

(CONSEMA, 2006). 

Caso seja insuficiente o relatório para a análise, pode-se pedir o EAS 

(BIOSFERA, 2018). 

Segue em Anexo B, o roteiro do Relatório ambiental prévio. Conforme a 

Resolução n° 001 (CONSEMA, 2006). 

 

2.1.3.2 Estudo ambiental simplificado (EAS) 

 

Na mesma fase da licença previa, o EAS se baseia nos impactos ambientais 

de baixo potencial que os empreendimentos proporcionam. O licenciador poderá 

pedir outros estudos também, tem seu grau de complexidade maior que o RAP e 

menor que o EIA/Rima. 

Segue em Anexo C, roteiro do Estudo ambiental simplificado. Conforme a 

Resolução n° 001 (CONAMA, 2006). 

 

2.1.3.3 Estudo do impacto ambiental (EIA) 

 

O EIA é uma análise detalhada do estado que se encontra a área ambiental 

que sofrerá a influência da implantação da atividade. Considerasse o meio físico, o 

meio biológico, os ecossistemas naturais e o meio socioeconômico. O diagnóstico 

resulta em sua implantação e não implantação, as avaliações dos impactos e formas 

de monitoramento e acompanhamento (FATMA, 2018).  

O estudo de impacto ambiental (EIA) é uma das ferramentas que a Política 

Nacional do Meio Ambiente utiliza para o licenciamento de atividades com 

expressivo potencial de impacto ambiental. O órgão ambiental responsável lista o 

que pode ser um impacto significativo e o Conama (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), classifica as atividades submissas ao EIA (DULINSKI, 2012). 

Deve-se ser ressaltado que o termo significativo de impacto ambiental não é 

fácil de modo de compreensão, não existe um critério único que abrange todo o 

território nacional brasileiro. O que pode ser significativo no centro urbano as vezes 
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pode não ser na zona rural, ou vice-versa (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2007).  

Além do EIA consentir com a legislação, ele deve ser elaborado por 

profissionais legalmente habilitados e seguir as diretrizes, segundo o artigo 5 da 

Resolução n° 001 (CONAMA, 1986), que são;  

 

I. - contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de 
projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 
II. - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais 
gerados nas fases de implantação e operação da atividade; 
III. - definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; e 
IV. - considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 

 

Seguindo pela mesma resolução, fica obrigatório o cumprimento das 

atividades listadas no artigo 6 da Resolução n°001 (CONAMA, 1986);  

 

I. - diagnóstico ambiental da área de influência do projeto: completa 
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 
implantação do projeto, considerando: 
a) O meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 
recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos 
d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 
atmosféricas; 
b) O meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor 
científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 
preservação permanente; 
c) O meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água 
e a sócio- economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 
sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 
desses recursos; 
II. - análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, 
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da 
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos 
positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e 
a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de 
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição 
dos ônus e benefícios sociais; 
III. - definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre 
elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, 
avaliando a eficiência de cada uma delas; e 
IV. - elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados). 
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Portanto, pode-se seguir um itinerário, para a elaboração de um Estudo de 

Impacto Ambiental básico (TRENNEPOHL; TRENNEPOHL, 2011):  

 

a) Informações gerais do empreendimento: 

· Nome, identificação da empresa responsável, tipo de atividade, porte, 

tecnologias empregadas, resumo dos objetivos e justificativos do 

empreendimento; 

· Existência de empreendimentos semelhantes em outros lugares; 

· Compatibilidade do projeto com planos e programas governamentais em 

andamento ou futuros na área de influência do empreendimento; 

· Levantamento da legislação (federal, estadual e municipal) aplicável ao 

empreendimento e indicação das limitações administrativas existentes; e 

· Indicação da existência de áreas de utilização diferenciada como terras 

indígenas na área de influência do empreendimento. 

b) Descrição do empreendimento nas fases de implantação, operação, ou até 

desativação: 

· Detalhamento de cada etapa de implantação com seus respectivos 

cronogramas; 

· Indicação de alguma expansão prevista para o futuro com descrição 

detalhada das etapas dela; 

· Localização do empreendimento diante das divisões da bacia hidrográfica em 

que se encontra, as vias de acesso e outras informação que tenham relativa 

importância para a sua localização; 

· Apresentação, de forma clara e objetiva, de se as tecnologias escolhidas são 

as mais adequadas para a atividade a ser realizada e se a localização do 

empreendimento é propícia para isso; 

· Área de influência direta e indireta do empreendimento, indicação dos limites 

geográficos das áreas que serão afetadas direta e indiretamente e a 

justificativa delas; e 

· Definição e indicação da intensidade dos impactos nas áreas distinguidas; 

c) Diagnóstico ambiental da área de influência: 

· Apresentação da situação ambiental da área de influência antes da 

implantação do empreendimento; e 
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· Análise das variáveis de alteração significativa da situação ambiental nas 

diferentes fases de implantação do empreendimento. 

d) Fatores ambientais necessários nos estudos: 

· Meio físico: clima, condições meteorológicas, qualidade do ar, níveis de ruído, 

geologia, geomorfologia, solos e recursos hídricos; 

· Meio biótico: ecossistemas (terrestre e aquático) na área de influência do 

empreendimento; 

· Meio socioeconômico: descrição do uso e ocupação do solo, dinâmica 

populacional, estrutura produtiva e de serviços, organização social e nível de 

vida; 

· Qualidade ambiental: descrição e caracterização das possíveis alterações dos 

fatores físico, biológico e socioeconômico; 

· Impactos ambientais: identificação e interpretação dos prováveis impactos 

ambientais nas diferentes fases do empreendimento e a caracterização deles 

(diretos/ indiretos,  positivos/ negativos, temporários/ permanentes, 

imediato/prazo, reversíveis/ irreversíveis, locais/ regionais, magnitude e 

importância); 

· Medidas mitigadoras: apresentação de medidas preventivas ou corretivas 

para diminuir os impactos ambientais detectados, definindo o objetivo, 

momento de aplicação e responsabilidades; e 

· Medidas compensatórias: apresentação dos impactos ambientais que não 

podem ser evitados e das medidas que serão adotadas para compensá-los. 

 

2.1.3.4 Relatório do impacto sobre o meio ambiente (RIMA) 

 

O Relatório de impacto Ambiental (RIMA) é pedido nas mesmas situações 

quando se tem o EIA. O EIA e o Rima são documentos totalmente distintos, o EIA 

tem a função de diagnosticar a potencialidade do impacto ambiental, naturais, 

socioeconômicas, compreensão e controle da mesma, já o Rima, tem a função de 

transmitir a população sobre o estudo ambiental que se contem pelo EIA, mostrando 

as vantagens e desvantagens da instalação do empreendimento, ou seja, o EIA 

pode-se dizer que é um documento técnico e o Rima um relatório de fácil 

compreensão linguística aos leigos (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2007).  
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Para mais fácil entendimento sobre o Rima, contem-se as seguintes 

especificações, de acordo com o Art. 9°, incisos I a VIII da Resolução n°001 

(CONAMA, 1986):  

 

I. Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relação e sua 
compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas 
governamentais; 
II. A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 
especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação, a 
área de influência, as matérias primas e mão-de-obra, as fontes de energia, 
os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, 
resíduos de energia e os empregos diretos e indiretos a serem gerados; 
III. A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da 
área de influência do projeto; 
IV. A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e da 
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os 
horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando métodos, 
técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e 
interpretação; 
V. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 
comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas 
alternativas e a hipótese de sua não-realização;  
VI. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 
relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam 
ser evitados, e o grau de alteração esperado; 
VII. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; e 
VIII. A recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e 
comentários de ordem geral). 

 

Conforme Artigo 2, da Resolução n° 001 (CONAMA, 1986) lista-se as 

seguintes atividade que é obrigatório a realização do EIA/Rima. Que são elas; 

 

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 
II - Ferrovias; 
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei 
nº 32, de 18.11.66; 
V - Oleodutos, gasodutos, minero dutos, troncos coletores e emissários de 
esgotos sanitários; 
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 
barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de 
irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, 
retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 
transposição de bacias, diques; 
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 
Mineração; 
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 
perigosos; 
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 
primária, acima de 10MW; 
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XII - Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, 
siderúrgicos, cloro químicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo 
de recursos hídricos); 
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 
100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos 
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de 
relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e 
estaduais competentes; e 
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior 
a dez toneladas por dia. 

 

2.1.4 Usina de Asfalto 

 

É um conjunto de equipamentos mecânicos e eletrônicos que tem como 

função a produção de massa asfáltica (SILVA, 2018). 

“Uma usina de asfalto não pode ser considerada apenas um equipamento 

dentro do processo de pavimentação. É muito mais do que isto. Trata-se de uma 

fábrica uma unidade industrial.” (CIBER, 2012, p.03). 

 

2.1.4.1 Descrição da atividade 

 

Segundo o Bernucci et al. (2006, p. 376) “As operações envolvidas na 

produção de misturas asfálticas a quente são as seguintes, descritas brevemente 

adiante:” 

 
· Estocagem e manuseio dos materiais componentes das misturas 
asfálticas na área da usina; 
· Proporcionalmente e alimentação do agregado frio no secador; 
· Secagem e aquecimento eficiente do agregado à temperatura 
apropriada; 
· Controle e coleta de pó no secador; 
· Proporcionalmente, alimentação e mistura do ligante asfáltico com o 
agregado aquecido; e  
· Estocagem, distribuição, pesagem e manuseio das misturas asfálticas 
produzidas. 

 

2.1.4.2 Tipos de usinas de asfalto 

 

O objetivo de uma usina de asfalto, segundo Bernucci et al. (2006, p. 374), “é 

proporcionar de forma apropriada a mistura de frações de agregados, aquecer essa 
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mistura e o ligante asfáltico, e misturar todos esses materiais, produzindo misturas 

asfálticas dentro de características previamente especificadas”.  

Basicamente existem 2 tipos de usina de asfalto que são: Usina de produção 

por batelada conhecida por gravimétrica, conforme ilustração na Figura 2 e 3, que 

gera quantidades unitárias de misturas asfálticas, e a usina de produção contínua 

conhecida por volumétrica, conforme a Figura 4 e 5, como o próprio nome já se 

retrata é produção contínua. As Figuras 4 e 5 as mostram. As duas usinas produzem 

misturas asfálticas. Normalmente, a produção da massa asfáltica, não exige uma 

usina específica para o uso de fabricação, apenas em casos de misturas recicladas 

há a necessidade de algumas adaptações (BERNUCCI et al., 2006). 

Processo Descontínuo: o processo de usinagem é realizado por regime de 

bateladas, podem ser chamadas de gravimétricas também. É o processo de maior 

obtenção de resultado, se diferencia no processo de pesagem das matérias, 

realizando o próprio traço na usina. As usinas gravimétricas podem ser tanto moveis 

como estacionarias (ANTONELLO, 2015). 

Caracteriza-se que o material que entra não é o mesmo que irá sair, pois 

contém um silo de refugo. Pode se definir o tempo do processo conforme o projeto, 

o tempo do misturador pode levar de 25 a 35 segundos, mas em caso de projetos 

especiais pode levar de 60 segundos ou mais. De modo que, a usina tenha sua 

produção efetiva maior reduzindo seu tempo de mistura, ela trará alguns custos mais 

elevados com a manutenção, mas deve-se analisar o custo/benefício (ANTONELLO, 

2015). 
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Figura 2- Representação esquemática de uma usina asfáltica por batelada 

 
Fonte: Asphalt Institude (1998) 

 

Figura 3- Usina asfáltica por batelada 

 
Fonte: Asphalt Institude (1998) 

 

Processo Contínuo: O processo de usinagem desta usina é feito pelo fluxo 

contínuo e caracteriza-se por dosar os materiais, mas sua classificação 

granulométrica depende do sistema de britagem da pedreira, não podendo ser 

realizado o controle na própria usina como no caso da descontinua. A umidade deve 

ser coletada diariamente para ser realizado o processo (ANTONELLO, 2015). 

Caracteriza-se pelo material que entra é o mesmo que sai, pois não passa 

pelo processo de peneira antes de sua dosagem, para averiguar sua granulometria 
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depende muito da britagem e realizar diariamente ensaios granulométricos nas 

pilhas de armazenamentos que contém os materiais, e existe dois tipos de usinas as 

estacionarias ou moveis (ANTONELLO, 2015). 

 

Figura 4- Representação esquemática de uma usina asfáltica contínua 

 
Fonte: Asphalt Institude (1998) 

 

Figura 5- Vista geral de uma usina contínua 

 
Fonte: Asphalt Institude (1998) 
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2.1.4.3 Impactos ambientais da usina de asfalto 

 

As usinas de produção asfáltica podem causar vários impactos ao meio 

ambiente, necessitando de uma estratégia que permita diagnosticar os impactos e 

demostrar soluções para as atividades (RAUBER; CASSANEGO; SILVA, 2004) 

 

As normas ISO 14000 sugerem uma abordagem simples, na qual as 
empresas devem identificar, como ponto de partida, os aspectos ambientais 
relativos às suas atividades, considerando as emissões aéreas, despejos 
líquidos, gestão de resíduos, contaminação do solo, aspectos relacionados 
diretamente as suas atividades, produtos e serviços. Os cuidados para fins 
de preservação do meio ambiente envolvem a extração e aplicação de 
agregados, o estoque e a operação da usina (RAUBER; CASSANEGO; 
SILVA, 2004, p. 99) 

 

“Os principais impactos relacionados a uma usina de asfalto do tipo CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) são na sua maioria as emissões 

atmosféricas, seguidas de elevados níveis de ruídos” (FAGNANI et al., 2009, p. 

214). 

A poluição ocorre por materiais sólidos e líquidos, estão representadas as 

fontes poluidoras de usinas asfáltica (Tabela 1), conforme Fagnani et al. (2009, p 

214);  

 

Tabela 1 - Agentes e fontes poluidoras de usinas asfálticas 

Agente 

poluidor 
Fontes poluidoras 

Material 
Particulado 

Secador rotativo (forno secador), peneiramento, transferência e manuseio de 
agregados, balança, pilhas de estocagem, tráfego de veículos e vias de acesso. 

Gases 

Combustão do óleo: óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de 
carbono e hidrocarbonetos; Misturador de asfalto: hidrocarbonetos; 
Aquecimento de cimento asfáltico: hidrocarbonetos; Tanques de estocagem de 
óleo combustível e de cimento asfáltico: hidrocarbonetos. 

Emissões 
fugitivas 

As principais fontes são pilhas de estocagem ao ar livre, carregamento dos 
silos frios, vias de tráfego, área de peneiramento, pesagem e mistura. 

 

Fonte: Adaptado da NORMA DNIT 070 - PRO (DNIT, 2006) 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Caracterização e Local do Empreendimento 

 

A Usina de Asfalto da Prefeitura de Caçador/SC é um modelo UA2, série 439, 

ano 1994. Fica localizada na rodovia SC 453, km 07.  Coordenadas 26°46’52.5” S 

51°05’49.6” W. Conforme figura 6. 

 

Figura 6 - Localização da Usina de Asfalto 

 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2018)  

 

Na figura 7, mostra o trajeto da usina de asfalto, partindo da Universidade. 

 

Figura 7- Trajeto da Usina Partindo da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2018) 
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2.2.2 Métodos 

 

Este TCC utilizou a pesquisa exploratória como método de trabalho. Este tipo 

de pesquisa é dirigido de maneira que o pesquisador possua uma maior proximidade 

com o mundo do elemento de estudo e que oferece dados e orienta a formulação 

das presunções da análise. “A pesquisa exploratória é um dos tipos de pesquisa 

científica. Consiste na realização de um estudo para a familiarização do pesquisador 

com o objeto que está sendo investigado durante a pesquisa.” (SIGNIFICADOS, 

2018). 

Este processo permite ao pesquisador eleger as técnicas mais apropriadas 

para a sua pesquisa e lhe admite decidir sobre os pontos que necessitam maior 

cautela durante a busca. Além do levantamento bibliográfico, o processo envolve a 

efetuação de entrevistas com pessoas que tenham controle do assunto analisado, 

pesquisas de campo e análise de outros exemplos que estimulem a concepção do 

assunto. (SIGNIFICADOS, 2018).  

 

2.2.2.1 Planejamento de atividades e métodos 

 

Atividade 1 - Conhecer com mais detalhes o processo de licenciamento 

ambiental aplicado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente - FATMA à atividade 

de Usina de Asfalto. Para realizar esta atividade serão utilizados os seguintes 

métodos: 

 

a) Entrevistas: Foi feito contato com o Coordenador Regional da FATMA, 

responsável pelo licenciamento ambiental em Caçador e foram agendadas 

algumas entrevistas. O senhor Dario Francio é engenheiro civil, professor da 

Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe – Uniarp e atualmente gerente de 

desenvolvimento ambiental da regional de Caçador da Fatma – Fundação do 

Meio Ambiente de Santa Catarina. Pretende-se desta forma obter 

informações mais específicas sobre o processo de licenciamento objeto do 

estudo; e 
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b) Utilização de processo de referência: Foi conseguida a permissão para ter 

acesso a um processo existente na FATMA, referente a atividade de usina de 

asfalto, para ser utilizado como estudo de caso; Para busca de mais 

informações e lucidez do processo aplicado pela FATMA, Trata-se do 

processo de licenciamento ambiental de uma usina de asfalto do Município de 

São Cristóvão do Sul. O processo será acessado por meio do SGPE - 

Sistema de gestão de protocolo eletrônico.  

 

Atividade 2 - Diagnóstico da situação atual da Usina de Asfalto de Caçador. 

Para isto serão realizadas as seguintes atividades: 

 

a) Vistorias de campo: Estas vistorias serão realizadas para complementar o 

estudo, de forma a gerar informações in loco referentes à usina de asfalto. As 

vistorias serão previamente planejadas com base no material teórico e 

documentos técnicos previamente estudados. Serão utilizados equipamentos 

do tipo: máquina fotográfica, papel e caneta para anotações, Gps, trena e 

outros materiais, se necessários; 

b) Estudo de Laudos técnicos da usina: existem laudos da usina que foram 

emitidos por empresa especializada; Estes laudos serão lidos e estudados 

como fonte de informação sobre a situação atual em que se encontra a usina 

e o que será necessário de adequações para que ela volte a funcionar, 

segundo avaliação de empresa especializada; e 

c) Resgate da documentação existente da Usina: a usina de asfalto já foi 

licenciada no passado e pretende-se resgatar toda a documentação que for 

possível sobre este processo antigo, de forma a corroborar com o processo 

atual. Estes documentos podem estar arquivados tanto na FATMA como na 

empresa proprietária, que é a prefeitura de Caçador. 

 

Atividade 3 - Elaboração de planilhas, rede PERT/CPM, diagrama de GANTT 

e descrições das atividades apresentando a compilação dos resultados obtidos e 

indicando as alternativas possíveis para o licenciamento ambiental da atividade. 

Para realizar este objetivo serão realizadas as seguintes atividades: 
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a) Considerações prévias à elaboração dos resultados: A partir da coleta dos 

dados e compilação dos resultados obtidos através das atividades anteriores, 

este foi um momento de análise e tomada de decisão sobre os caminhos 

possíveis e os meios necessários; e 

b) Elaboração de diagramas PERT/COM e planilhas dos resultados: Foi 

elaborado planilhas para servirem de base para a elaboração de diagramas e 

das redes PERT/CPM que indicaram os caminhos necessários a serem 

cumpridos pelo processo de licenciamento da Usina de Asfalto; Com o 

entendimento do sistema do processo do licenciamento ambiental já pré-

determinado, foi desenvolvido uma relação de documentos. 

 

O método PERT/CPM, admite uma melhor visualização de como as 

atividades foram alocadas, auxiliando na redução de imprevistos e realizando um 

cronograma realista do projeto. Já o caminho critico é a sequência das atividades 

que levará mais tempo para ser executada e o diagrama de redes mostrará a 

dependências entre as atividades através de símbolos (setas, setas pontilhadas e 

círculos) e caminhos relevantes como o caminho das setas e tempo entre as 

atividades (MOBUSS CONSTRUÇÃO, 2018). 

Setas: Tarefas a serem realizadas. Em cada uma delas, há a identificação 

com algum código referente a atividade na parte de cima, e na parte de baixo consta 

o tempo da execução da tarefa. Na figura pode se ver a representação. 

 

Figura 8 - Setas 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 

 

Setas Pontilhadas: São atividades chamadas de “atividades imaginarias” pois 

mostram a dependência entre duas tarefas sem criar uma nova. 
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Figura 9 - Setas Pontilhadas 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 

 

Círculos: Já os círculos são chamados de nós e simbolizam a transição entre 

as tarefas, ou seja, o término de uma atividade e o início de outra atividade. 

 

Figura 10 - Círculo 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 

 

Existem dois métodos para a criação da rede PERT/CPM, o método Francês 

e o Americano. Neste caso foi representado o método Americano. 

O grafo Americano é organizada por setas orientadas, (A, B, C) que traduzem 

as atividades e por nós (1,2,3) que representam os eventos. Para atividade A, o 

evento 1 é considerado evento inicial de A, e o evento 2 é considerado evento final 

de A. É possível visualizar deste modo a ordem que as tarefas serão realizadas, e 

determinando o conjunto que levara mais tempo a ser concluída. (Blog da 

Qualidade, 2017). Conforme figura 11.  
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Figura 11 - Grafo Americano 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 

 
I. Licença Ambiental Prévia: Foram apresentados tabela, rede PERT/COM 

(sistema americano) diagrama de GANTT e descrição das atividades para a 

LAP; 

II. Licença Ambiental de Instalação: Foram apresentados tabela, rede 

PERT/COM (sistema americano) diagrama de GANTT e descrição das 

atividades para a LAI, demonstrando dois cenários possíveis; 

III. Licença Ambiental de Operação: Foram apresentados tabela, rede 

PERT/COM (sistema americano) diagrama de GANTT e descrição das 

atividades para a LAO; 

IV. Todo o processo de licenciamento: LAP, LAI e LAO foram apresentados 

tabela, rede PERT/COM (sistema americano) diagrama de GANTT e 

descrição das atividades para todo o processo de licenciamento ambiental, e 

apresentando os dois cenários; e 

V. Análise dos resultados: Após realizar o estudo, o mesmo forneceu 

informações uteis para a elaboração de discussão do que poderá servir como 

ferramenta para orientar sobre a melhor escolha dentre dos cenários 

apresentados. 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Atividade 1 

 

Foram obtidas com mais detalhes informações sobre o processo de 

licenciamento ambiental aplicado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente - 

FATMA à atividade de Usina de Asfalto.  

 

2.3.1.1 Entrevista 

 

Foram realizados alguns contatos com o senhor Dario Frâncio e o senhor 

Clésio Leonel Hossa permitindo assim formular uma construção de cenários que se 

encontra em anexo D, o resultado possibilitou buscar informações específicas sobre 

o processo de licenciamento ambiental, situação da mesma e o enquadramento da 

usina de asfalto do Município de Caçador/SC objeto do estudo.  

Foi constatado que o primeiro passo do processo de licenciamento se dá 

oficialmente mediante o preenchimento do formulário de caracterização do 

empreendimento-integrado (FCEI) no sistema de informações ambientais (SinFat). 

Conforme figura 8. Nele, o solicitante (representante da empresa) insere dados da 

caracterização do empreendimento e o uso de recursos naturais, o que possibilita a 

identificação das autorizações obrigatórias e a integração do processo. 

 

Figura 12 - Sistema de informações ambientais - SinFat 

 
Fonte: Adaptado do SinFat (2018) 
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Realizado o cadastro do empreendimento no SinFat, o mesmo indicará com 

base no código da atividade constante da listagem de atividades e empreendimentos 

potencialmente causadores de degradação ambiental e/ou atividades florestais, a 

instrução normativa (IN) aplicado ao licenciamento da atividade ou empreendimento, 

assim como o termo de referência para os estudos ambientais necessários, para que 

seja dado início ao procedimento de licenciamento. 

A FATMA emite o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – 

DARE, taxa a ser paga pelo empreendedor, sendo o valor da mesma titubeada de 

acordo com o potencial poluidor e porte do empreendimento. A solicitação da licença 

só se dá início após a efetuação do pagamento da DARE. Para cada requerimento 

existirá uma DARE. 

A Usina de Asfalto do Município de Caçador/SC segundo o senhor Clésio 

Leonel Hossa informou, nunca possuiu qualquer tipo de licença ambiental, ou 

mesmo autorização de funcionamento emitida pelo órgão ambiental competente. 

Neste sentido fica evidenciado que a Usina de asfalto da Prefeitura Municipal de 

Caçador/SC operou por quase 25 anos sem qualquer tipo de documentação legal no 

contexto ambiental.  

Nesta situação fica evidente que em tese, estaria sendo cometido ilícitos de 

ordem nos termos administrativos da lei. 

Questionado o senhor Clésio Leonel Hossa sobre quais as possibilidades de 

cenários para a regularização da usina, foi colocado por ele as seguintes situações; 

Manter a estrutura atual da usina promovendo melhorias, ou trocar a estrutura por 

outra mais moderna. 

O primeiro cenário para regularização, caso mantenha-se a estrutura atual, 

seria necessário abertura de um processo de licença ambiental de operação 

corretiva – LAO corretiva. 

No segundo cenário, caso seja optado pela aquisição de uma nova estrutura, 

fica claro que todo processo normal de legalização deverá ser seguido: LAP, LAI e 

LAO. 
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2.3.1.2 Utilização de processo de referência  

 

O senhor Dario Frâncio disponibilizou como referência para o presente estudo 

um processo existente na FATMA. Trata-se do processo de licenciamento ambiental 

da usina de asfalto do Município de São Cristóvão do Sul. Com a permissão para 

estudo o processo, o mesmo foi acessado por meio do Sistema de gestão de 

protocolo eletrônico - SGPE. Desta forma, foi analisado de maneira mais clara o 

funcionamento do sistema de gestão.  

 

Figura 13 - Processo de Referência 

 
Fonte: Adaptado do SGPE (2018) 
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2.3.2 Atividade 2 

 

Foi diagnosticada a real situação da usina com base em vistorias, estudo de 

laudos técnico e resgate de documentação existente. 

 

2.3.2.1 Vistorias de campo 

 

A Usina de Asfalto da Prefeitura de Caçador/SC está localizada na rodovia 

SC 453, km 07.   

Foram realizadas visitas para complementar o estudo, de forma que 

possibilitou gerar informações in loco para o desenvolvimento do mesmo, analisando 

e relatando as situações da estrutura. 

A seguir, imagens da usina de asfalto da prefeitura de Caçador/SC. 

 
Figura 14 - Usina de Asfalto da Prefeitura Municipal de Caçador/SC 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Consulta ao Sistema de informações Geográficas – SIGSC, coordenadas 

26°46’52.5” S 51°05’49.6” W. 

 
Figura 15 - Localização do empreendimento 

 

Fonte: Adaptado do SIGSC (2018)  

 

O SIGSC, possibilitou mensurar a área do local do empreendimento com 

aproximadamente 859 m², conforme mostra a figura 16. 

 

Figura 16 - Área do empreendimento 

 

Fonte: Adaptado do SIGSC (2018) 
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Nas próximas imagens poderão ser vistas com mais clareza, algumas 

informações específicas da usina de asfalto, tais como a identificação do 

equipamento e partes da estrutura que compõem sua estrutura.  

 
Figura 17 - Placa de Identificação do equipamento 

 
Fonte: CIBER (2018) 

 

Figura 18 - Torre Central 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Painel de controle, o qual deve ser substituído visando atender as normas 

regulamentadoras de segurança. 

 

Figura 19 - Painel de Controle 

 
Fonte: O próprio autor (2018)  

 

O sistema de transportes de materiais rochosos, utilizados para a fabricação 

do asfalto, necessita de reformas para funcionamento e adaptações para atender a 

normas regulamentadoras de segurança. 

 

Figura 20 - Sistema de Transporte de materiais 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Na figura 21, é possível observar o equipamento responsável pelo sistema de 

filtragem dos gases emitidos no processo produtivo do asfalto, que hoje em dia não 

é mais utilizado devido a existência de tecnologias mais modernas, portanto e deve 

ser substituído para atender as normas ambientais. 

 
Figura 21 - Sistema de Filtragem 

  
Fonte: O próprio autor (2018)  

 
Tanques para armazenamento das emulsões asfálticas, utilizadas no 

processo produtivo do asfalto, os quais pode-se observar que estão sem a devida 

bacia de contensão, item de controle ambiental indispensável que visa conter as 

emulsões, em caso de rompimento dos tanques. 

 

Figura 22 - Tanques 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Na figura a seguir, é possível observar os equipamentos em processo de 

degradações pela ação do tempo, necessitando de reformas para garantir adequado 

funcionamento. 

 
Figura 23 - Secador 

 

Fonte: O próprio autor (2018) 

 

2.3.2.2 Estudo de laudos técnicos da usina 

 

Os laudos técnicos existentes sobre a usina, foram elaborados em 

decorrência de uma visita técnica para avaliar a possibilidade de adequação do 

sistema de filtragem de gases e uma verificação geral das condições de 

conservação da usina. A solicitação de vistoria partiu da Secretaria da Infraestrutura 

do município de Caçador/SC, que foi realizada, em 21 de fevereiro de 2018. 

 A empresa contratada para a elaboração dos pareceres técnicos,  

denominada CIBER, forneceu à Secretaria de Infraestrutura um relatório de serviço, 

que lista alguns pontos que devem ser adequados ou substituídos, devido a 

degradação da estrutura. O parecer elaborado avaliou também o contrato, se valeria 

o investimento realizado para adequação do equipamento existente, em comparação 

com a aquisição de um novo sistema. Também foi apresentada uma cotação de 

peças de reposição para a atual estrutura. Todo o documento fornecido pela CIBER 

encontrasse em anexo E.  



57 
 

 

O parecer técnico elaborado após a vistoria, indicou que o sistema de 

filtragem do equipamento, atualmente constituído por processo de via húmida, deve 

ser substituído por um filtro de mangas para se enquadrar no licenciamento 

ambiental.  

Veja-se que, desde a aquisição dessa usina pelo município até os dias de 

hoje, desenvolveram-se diversas tecnologias que permitem uma maior efetividade 

no uso desses equipamentos, garantindo-se maior produtividade e eficiência em seu 

uso, de forma sustentável e de acordo com a legislação vigente. 

Pelo exposto, considerando os argumentos acima apresentados, a CIBER 

entendeu pela inadequação da modernização e adaptação da atual usina de asfalto 

do município. Foi ponderado sobre os valores a serem investidos numa eventual 

adequação, ficando evidente que constituem num montante que possibilitaria a 

aquisição de um novo equipamento mais moderno e adequado às exigências legais 

e ambientais. (CIBER, 2018) 

 

2.3.2.3 Resgate da documentação existente da usina 

 

Foi realizada uma busca da documentação existente sobre a usina. Como 

resultado desta investigação, foi constado que a Usina de asfalto do município de 

Caçador/SC, não possui licenciamento ambiental e portanto, não foi possível 

resgatar documentos que pudessem ser utilizados numa possível regularização da 

mesma. 

Essa afirmação se encontra tanto na entrevista realizada com o senhor Clésio 

Leonel Hossa em anexo D, quanto na comunicação interna N° 46/2016 da Fundação 

Municipal do Meio Ambiente que faz menção à resposta para a procuradoria jurídica 

do município sobre uma solicitação do Ministério Público, anexo F. Nela constam 

informações sobre o processo de regularização ambiental da usina de asfalto e as 

ações que estariam sendo tomadas, à época, mas que não foram realizadas. 

Em decorrência da busca realizada, encontrou-se também um Auto de 

Infração emitido pelo Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública / Corpo de Bombeiros Militar, n°mul023310002/16, que se 

encontra em anexo G. No documento consta a descrição e a natureza das infrações 

e o valor da penalidade. 



58 
 

 

Fica evidente que no período de funcionamento da usina, a mesma operou de 

forma ilegal no que se refere ao contexto ambiental. 

 

2.3.3 Atividade 3 

 

Com base nos estudos anteriormente realizados, foi possível proceder com a 

compilação dos dados e informações, elaborando os resultados por meio da 

apresentação de planilhas, gráficos PERT/CPM e descrição das atividades. Desta 

forma, conseguiu-se elaborar os principais cronogramas e planejamentos de 

atividades, considerando o processo de regularização ambiental da Usina de Asfalto. 

 

2.3.3.1 Considerações prévias à elaboração dos resultados 

 

Conforme a coleta de informações e estudos anteriores, foi possível  definir os 

caminhos possíveis a serem seguidos visando a regularização ambiental da usina, 

por meio do licenciamento ambiental.  

Consideração 1: A FATMA possui uma modalidade de licença ambiental de 

operação denominada LAO Corretiva. Esta licença visa regularizar atividades que se 

encontram em operação, mas que não possuem licenciamento ambiental. Neste tipo 

de procedimento, a FATMA pondera sobre todos os documentos necessários para 

as licenças anteriores. 

Todavia, o grau exato de simplificação dos projetos só poderia ser realmente 

mensurado após a análise da FATMA, situação que não podemos prever no caso 

deste estudo. Adicionalmente, em relação ao cadastro junto ao SinFat e às taxas 

cobradas, mantem-se o procedimento similar. 

Consideração 2: No laudo contratado pela prefeitura, consta a orientação 

técnica de que seria mais viável a implantação de nova estrutura para a usina, 

devido ao alto custo de adequação da atual usina, que já tem quase 25 anos. As 

usinas atuais de produção de asfalto contam com novas tecnologias tanto para a 

produção quanto para a proteção ambiental. 

Diante desta situação, pode-se prever que haverá a demanda para a 

elaboração de projetos de engenharia destinados à implantação desta nova 

estrutura. Fica evidente, desta forma, que a elaboração da documentação para a 
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obtenção da licença ambiental de implantação será similar ao caso de uma nova 

usina. 

Consideração 3:  Entrar com a solicitação de licenciamento da estrutura atual, 

sem a substituição por um equipamento novo, trás um elemento de dúvida, pois 

existe a possibilidade do empreendimento não estar em conformidade com as 

exigências do órgão licenciador, correndo o risco da mesma não ser licenciada. 

Consideração 4: Como resultado deste estudo, não foram encontrados 

documentos que questionassem a localização do empreendimento. O mesmo 

encontra-se em área afastada do centro urbano e abrigada de inundações. Desta 

forma, considera-se prudente, em caso de querer agilizar o processo de 

licenciamento ambiental, solicitar a licença ambiental prévia juntamente com a 

licença ambiental de instalação. 

Diante destas considerações, foram previstos dois caminhos possíveis para a 

elaboração dos cenários para o licenciamento ambiental da usina: 

Caso 1 - Agilizar o processo de licenciamento ambiental, requerendo a LAP 

juntamente com a LAI e elaborando os documentos para a LAO antes mesmo da 

finalização da implantação do empreendimento. 

Caso 2 - Utilizar o ritmo padrão do procedimento de licenciamento ambiental, 

requerendo uma licença após a outra. 

 

2.3.3.2 Elaboração de diagramas PERT/CPM e planilhas com os resultados 

 

Para servirem de referência à elaboração das redes PERT/CPM (sistema 

americano) e os diagramas de GANTT, foram construídas as planilhas de base, que 

sistematizaram as informações utilizadas.  

Para a descrição das atividades e suas sequências, foi utilizada a Instrução 

Normativa 04, na qual se enquadra a atividade de Usina de Asfalto.  

Visando embasar e explicitar os cenários construídos, foram elaboradas 

descrições sobre as atividades, documentos, órgãos responsáveis, telefone de 

contato e demais informações julgadas pertinentes. 
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2.3.3.2.1 Licença Ambiental Prévia 

 

Os procedimentos relacionados a licença ambiental previa estão descritos a 

seguir: 

· ATIVIDADE A 

Primeiramente é dado o início ao processo realizando o cadastro online do 

empreendimento no sistema de informações ambientais SinFat. Nesta etapa foi 

estipulado o tempo de 5 dias uteis para sua realização.  

Após a realização da FCEI, o sistema SinFat irá gerar a DARE que é a taxa 

de custo desta licença. Após a efetuação do pagamento, o sistema libera o processo 

de inclusão dos documentos.  

Com a IN em mãos e a taxa paga o sistema estará aberto para inclusão dos 

documentos, as próximas atividades de B á H podem ser realizadas 

simultaneamente. 

 

· ATIVIDADE B 

Inicia-se a elaboração da procuração para representação do interessado. O 

modelo da procuração encontra-se na própria IN 04 – Anexo 06, este documento 

deve ter reconhecimento de firma. Foram estimados 5 dias uteis. A realização do 

reconhecimento será no 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Caçador. 

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, Nº 5 - Centro - 89500000, Caçador - SC. 

Contato: (49) 3561-7900. 

 

· ATIVIDADE C 

Providenciar o decreto da posse da atual administração, neste caso o 

interessado a Prefeitura Municipal de Caçador, estima-se 1 dia útil para a realização 

desta atividade, o documento se encontra no portal online do DIÁRIO OFICIAL DOS 

MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA. 

 

· ATIVIDADE D 

Providenciar a cópia do CNPJ, estima-se 1 dia útil e o documento se encontra 

no portal online da Receita Federal, consulta do CNPJ, mas para emitir o documento 

é necessário saber o número do CNPJ da Prefeitura Municipal de Caçador/SC. Sala 

111- Cadastro. Contato: (49) 3666-2474. 
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· ATIVIDADE E 

Providenciar a certidão quanto a localização do empreendimento em relação 

a captação da água, neste caso estima-se 7 dias uteis, e a solicitação deve se dar 

na Prefeitura Municipal de Caçador/SC. Sala - Protocolo. Contato: (49) 3666-2454. E 

será encaminhado à Secretaria Municipal da Agricultura. Contato: (49) 3563-2921. 

 

· ATIVIDADE F 

Solicitar a viabilidade expedida pelo Município, estima-se 11 dias uteis para 

esta atividade, a solicitação deve se dar na Prefeitura Municipal de Caçador/SC. 

Sala - Protocolo. Contato: (49) 3666-2454. E será encaminhado à Sala 111- 

Cadastro. Contato: (49) 3666-2474. 

 

· ATIVIDADE G 

Obtenção de declaração sobre alagamento, estima-se 7 dias uteis, a 

solicitação deve se dar na Prefeitura Municipal de Caçador/SC. Sala - Protocolo. 

Contato: (49) 3666-2454. E será encaminhado à Secretaria Municipal da Agricultura. 

Contato: (49) 3563-2921. 

 

· ATIVIDADE H 

Providenciar a matrícula atualizada do imóvel, estima-se 5 dias uteis, o 

documento deve ser solicitado no 1º Oficio de Registro de Imóveis de Caçador. 

Endereço: nº 261 - R. Adelmir Pressanto - Centro, Caçador - SC, 89500-214. 

Contato: (49) 3563-0424. 

 

· ATIVIDADE I 

Nesta etapa deverá ter como precedência o passo H (Matricula do imóvel 

atualizada), que será a declaração da anuência do proprietário do imóvel, estima-se 

5 dias uteis, o documento deverá ser reconhecido no 2º Tabelionato de Notas e 

Protestos de Títulos de Caçador. Endereço: Av. Barão do Rio Branco, Nº 5 - Centro - 

89500000, Caçador - SC. Contato: (49) 3561-7900. 

 

· ATIVIDADE J 

Neste caso a precedência será o passo E (Certidão da localização do 

empreendimento), que é a solicitação da avaliação hídrica por parte da Secretaria de 
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Estado do Desenvolvimento Sustentável – SDS, estima-se 7 dias uteis, Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina. 

Endereço: Edifício Office Park - Rodovia SC 401, KM 5, 4756 - 2 - Saco Grande 2, 

Florianópolis - SC, 88032-005. Contato: (48) 3665-4200. 

 

· ATIVIDADE K 

Com precedência de todas as demais atividades, acontece a realização do 

Estudo Ambiental Simplificado-EAS e suas ART’s, será contratado uma equipe 

técnica para a realização desta etapa, todo processo do EAS consta na IN 04 

fornecida pelo órgão. Nesta situação estima-se 40 dias uteis para a entrega do EAS 

e ART.  

 

· ATIVIDADE L 

Por fim após a realização do estudo e obtenção de todos os documentos 

exigidos é protocolado no sistema e assim inicia-se a avaliação do órgão licenciador 

para verificar toda as exigências solicitadas, se por fim tudo estiver ok, o órgão emite 

a Licença Ambiental Prévia. 

 

A seguir estão apresentados: Tabela Base, rede PERT/CPM (sistema inglês) 

e diagrama de GANTT para a LAP. 
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Tabela 2 - Licença Ambiental Prévia 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 24 - Licença Ambiental Prévia - Rede PERT/CPM 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 25 - Licença Ambiental Prévia - Diagrama de GANTT 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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2.3.3.2.2 Licença ambiental de instalação 

 

A seguir estão apresentados: descrição das atividades para a LAI, Tabela 

Base, rede PERT/CPM (sistema inglês) e diagrama de GANTT. 

Conforme expresso nas considerações iniciais, nesta fase do licenciamento 

ambiental há a possibilidade de executá-la de duas formas distintas:  

Caso 1. A Licença Ambiental de Instalação é solicitada juntamente com a 

Licença ambiental Prévia. Neste caso, visa-se a agilização do processo.  

Caso 2. A Licença Ambiental de Instalação será solicitada após a obtenção da 

Licença Ambiental Prévia, seguindo o ritmo padrão do procedimento de 

licenciamento.  

 

· ATIVIDADE A 

 Será realizado a execução do cadastro do empreendimento online no próprio 

portal do sistema de informações ambientais SinFat, nesta etapa estima-se 5 dias 

uteis para conclusão.  

Após a realização da FCEI, o sistema SinFat irá gerar a DARE que é a taxa 

de custo desta licença. Após a efetuação do pagamento, o sistema libera o processo 

de inclusão dos documentos.  

 

· ATIVIDADE B 

Inicia-se a elaboração da procuração para representação do interessado. O 

modelo da procuração encontra-se na própria IN 04 – Anexo 06. Este documento 

deve ter reconhecimento de firma, estima-se 5 dias uteis para esta atividade. A 

realização do reconhecimento será no 2º Tabelionato de Notas e Protestos de 

Títulos de Caçador. Endereço: Av. Barão do Rio Branco, Nº 5 - Centro - 89500000, 

Caçador - SC. Contato: (49) 3561-7900. 

 

As próximas atividades de C a E, serão realizadas simultaneamente com 

precedência da atividade A. 

 

· ATIVIDADE C 

Caso 1 - Avaliação hídrica por parte da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável – SDS, estima-se 7 dias uteis por usar a mesma 
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solicitação da LAP. Esta avaliação é solicitada à Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina. Endereço: Edifício 

Office Park - Rodovia SC 401, KM 5, 4756 - 2 - Saco Grande 2, Florianópolis - SC, 

88032-005. Contato: (48) 3665-4200. 

Caso 2 - Cópia da avaliação hídrica por parte da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável – SDS, foi estimado 1 dia útil. Esta avaliação é 

solicitada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de 

Santa Catarina. Endereço: Edifício Office Park - Rodovia SC 401, KM 5, 4756 - 2 - 

Saco Grande 2, Florianópolis - SC, 88032-005. Contato: (48) 3665-4200. 

 

· ATIVIDADE D 

Caso 1 Matricula atualizada do imóvel, estima-se 5 dias uteis. O documento 

deve ser solicitado no 1º Oficio de Registro de Imóveis de Caçador. Endereço: nº 

261 - R. Adelmir Pressanto - Centro, Caçador - SC, 89500-214. Contato: (49) 3563-

0424. 

Caso 2 cópia da matricula atualizada do imóvel, estima-se 1 dia útil. O 

documento deve ser solicitado no 1º Oficio de Registro de Imóveis de Caçador. 

Endereço: nº 261 - R. Adelmir Pressanto - Centro, Caçador - SC, 89500-214. 

Contato: (49) 3563-0424. 

 

· ATIVIDADE E 

Caso 1 Declaração da anuência do proprietário do imóvel, estima-se 5 dias 

uteis. O documento deverá ser reconhecido no 2º Tabelionato de Notas e Protestos 

de Títulos de Caçador. Endereço: Av. Barão do Rio Branco, Nº 5 - Centro - 

89500000, Caçador - SC. Contato: (49) 3561-7900. 

Caso 2 Cópia da declaração da anuência do proprietário do imóvel, estima-se 

1 dia útil. O documento deverá ser reconhecido no 2º Tabelionato de Notas e 

Protestos de Títulos de Caçador. Endereço: Av. Barão do Rio Branco, Nº 5 - Centro - 

89500000, Caçador - SC. Contato: (49) 3561-7900. 

 

· ATIVIDADE F  

Para fins deste estudo, foi considerada a contratação de uma empresa 

especializada para elaboração dos projetos que são: arquitetônico, locação, 

executivo, drenagem, básico, terraplanagem, gerenciamento de resíduos, análise de 
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risco e plano emergencial e planos e programas ambientais. Todos os projetos 

devem conter suas respectivas ART´s. Foram estimados 56 dias úteis para a 

entrega de todos os projetos aqui listados.  

 

· ATIVIDADE G  

Por fim, após a realização dos projetos e obtenção de todos os documentos 

exigidos e protocolados no sistema da FATMA destinado ao licenciamento 

ambiental, inicia-se a avaliação do órgão licenciador para verificar todas as 

exigências solicitadas. Se tudo estiver dentro do padrão exigido para a preservação 

do meio ambiente, o órgão emite a Licença Ambiental de Instalação. 
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Tabela 3 - Licença Ambiental de Instalação 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 26 - Licença Ambiental de Instalação - Rede PERT/CPM – Caso 1 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 27 - Licença Ambiental de Instalação - Diagrama de GANTT - Caso 1 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 28 - Licença Ambiental de Instalação - Rede PERT/CPM – Caso 2 

 

Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 29 - Licença Ambiental de Instalação - Diagrama de GANTT - Caso 2 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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2.3.3.2.3 Licença ambiental de operação 

 

Após a conclusão da LAP e LAI se dá início ao requerimento da Licença 

Ambiental de Operação. 

A seguir estão apresentados: descrição das atividades para a LAO, Tabela 

Base, rede PERT/CPM (sistema inglês) e diagrama de GANTT. 

 

· ATIVIDADE A 

Novamente o primeiro passo se dá junto ao sistema de informações 

ambientais - SinFat, realizando o cadastro do empreendimento online no próprio 

portal do sistema, estima-se 5 dias uteis. 

Após o cadastramento FCEI e a geração da DARE e eventualmente o 

pagamento da mesma se dá o próximo passo. 

 

· ATIVIDADE B 

Neste caso inicia-se uma nova elaboração da procuração para representação 

do interessado que se encontra o modelo da procuração na própria IN 04 – Anexo 

06, com reconhecimento de firma, estima-se 5 dias uteis. A realização do 

reconhecimento será no 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Caçador. 

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, Nº 5 - Centro - 89500000, Cacador - SC. 

Contato: (49) 3561-7900. 

As próximas atividades C e D, consistem de solicitação e obtenção de 

Relatório de Vistoria do empreendimento implantado. Elas têm como precedência a 

atividade A. 

 

· ATIVIDADE C 

Obtenção da cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA, estima-se 6 

dias uteis. Endereço: Rua Panamá, N° 209 – Reunidas, Caçador – SC. Contato: (49) 

3567-6375. 

 

· ATIVIDADE D 

Obtenção da cópia do atestado de vistoria e aprovação do Corpo de 

Bombeiros Militar-SAT, estima-se 5 dias uteis. Endereço: Rua Victor Baptista Adami, 

N° 670 – Centro, Caçador – SC. Contato: (49) 3561-6494. 
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· ATIVIDADE E 

Para a realização da atividade E, considerou-se contratação da mesma 

empresa responsável pelos estudos e projetos realizados anteriormente. Esta 

atividade tem como precedência as atividades B, C e D. Nesta etapa estimou-se o 

prazo de 25 dias uteis. Ela consiste em providenciar o relatório técnico comprovando 

a efetiva implantação do empreendimento subscrito e das condicionantes 

estabelecidas na LAP e LAI, acompanhado de relatório fotográfico. Deve incluir 

relatório técnico dos testes operacionais da unidade industrial e respectivos 

controles ambientais com suas ART’s.  

 

· ATIVIDADE F 

Após a realização das condicionantes exigidas e todos os documentos 

anexados no sistema inicia-se a avaliação do órgão licenciador. Se tudo estiver 

dentro do padrão exigido para a preservação do meio ambiente, o órgão emite a 

Licença Ambiental de operação. 
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Tabela 4 - Licença Ambiental de Operação 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 30 - Licença Ambiental de Operação - Rede PERT/CPM 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 31 - Licença Ambiental de Operação - Diagrama de GANTT 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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2.3.3.2.4 Todo o processo de licenciamento: LAP, LAI e LAO 

 

Depois de ter analisado os procedimentos referentes à obtenção de cada uma 

das licenças ambientais, foram elaborados Tabela Base, rede PERT/CPM (sistema 

inglês) e diagrama de GANTT para o processo completo de licenciamento do 

empreendimento. 

A seguir estão apresentados o resultados obtidos nesta etapa do estudo. 

 

Tabela 5 - Licenciamento: LAP, LAI e LAO – Caso 1 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 

 

Tabela 6 - Licenciamento: LAP, LAI e LAO – Caso 2 

 

 Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 32 - Licenciamento: LAP, LAI e LAO - Rede PERT/COM - Caso 1 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 33 - Licenciamento: LAP, LAI e LAO – Diagrama de GANTT - Caso 1 

 

Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 34 - Licenciamento: LAP, LAI e LAO - Rede PERT/COM - Caso 2 

 
Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 35 - Licenciamento: LAP, LAI e LAO – Diagrama de GANTT - Caso 2 

 

Fonte: O próprio autor (2018) 
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2.3.3.2.5 Análise dos resultados 

 

Com este estudo, foi possível compreender melhor a complexidade do 

processo de licenciamento ambiental. Ele consiste no encadeamento de diversas 

atividades: obtenção de documentos junto a diversos órgãos, contratação de 

estudos e projetos, acompanhamento junto ao órgão licenciador (FATMA), dentre 

outras atividades que garantam a integridade do processo e efetiva preservação 

ambiental.  

As entrevista com técnicos especialistas foi fundamental para o avanço do 

estudo em alguns pontos, como por exemplo: a consolidação do entendimento sobre 

o licenciamento ambiental e seu propósito, o enquadramento da atividade, a 

possibilidade de licenciamento simultâneo da LAP e LAI, o funcionamento prático do 

sistema SinFat em suas etapas operacionais, prazos e taxas.  

Observou-se que o órgão licenciador, conforme prevê a legislação pertinente, 

possui 240 dias úteis de prazo para análise do processo completo. No entanto, 

observou-se que o processo de referência levou 5 meses para sua conclusão, 

contanto a partir do requerimento apresentado ao órgão licenciador. Sendo assim, 

pode-se considerar que este prazo estipulado no estudo, com base nos prazos 

máximos legais, podem ser reduzidos na prática.  

Mediante vistoria de campo e análise dos laudos, descartou-se a utilização da 

estrutura da usina de asfalto existente, e sim a aquisição de uma nova usina. Devido 

a degradação do equipamento e a desatualização do sistema tanto produtivo como o 

controle da poluição ambiental. 

A busca dos documentos que comprovassem a existência de processo de 

licenciamento no órgão licenciador demonstrou que o mesmo nunca existiu. Desta 

maneira, questiona-se o funcionamento da usina pelo período de quase 25 anos. 

Em relação ao tempo previsto para o processo completo de licenciamento 

ambiental, os números arbitrados para a execução das atividades - elaboração dos 

documentos, estudos e projetos - serviram como referência para a construção dos 

resultados, pórem podem assumir dimensões diferenciadas, conforme execução 

prática do processo e também de acordo com a experiência na execução da 

atividade. 
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O estudo proporcionou visualizar métodos para a regulamentação ambiental e 

compará-los entre si, e ainda identificar o tempo necessário para a conclusão de 

cada um. Visualizando assim, o melhor método para obter o resultado final em 

menos tempo possível. Agregando uma melhor logística no desenvolvimento e 

conclusão do licenciamento ambiental, e diminuindo gastos na obtenção da mesma. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O Licenciamento ambiental é um instrumento de grande importância para a 

proteção e preservação do meio ambiente. Ficou entendido o seu valor para a 

conservação e o equilíbrio da vida em geral e da sociedade humana em específico. 

Cabe ao Estado atuar e limitar as agressões realizadas contra a natureza, por meio 

do órgão licenciador. Este, por sua vez, utiliza-se de condicionantes necessárias 

para que os empreendimentos sejam implantados de forma menos impactante 

possível. 

O estudo providenciou dados importantes para a compreensão sobre o 

funcionamento das licenças ambientais, sendo assim, possibilitou descrever todo o 

processo e planejá-lo de acordo com as principais atividades envolvidas. 

A análise do empreendimento (Usina de asfalto do Município de Caçador/SC) 

permitiu conceber claramente a desatualização da estrutura implantada, a 

necessidade da aquisição de novos equipamentos e a irregularidade legal com a 

qual o mesmo vem trabalhando há anos. 

Operar de acordo com a legislação ambiental, além de apresentar boa 

relação para com a sociedade e o meio ambiente, previne embargos, sanções, 

multas e outros custos derivados do não cumprimento da legislação. 

Finalizando este estudo, sugere-se uma pesquisa complementar referente a 

viabilidade da instalação de uma nova usina de asfalto para o município, sendo que 

a atual já foi comprovada que é inviável. 
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ANEXO A 

ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL RESOLUÇÃO n° 237 

 (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1997). 

 

Extração e tratamento de minerais  
· Pesquisa mineral com guia de utilização  
· Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento  
· Lavra subterrânea com ou sem beneficiamento  
· Lavra garimpeira  
· Perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural 

 
Indústria de produtos minerais não metálicos  

· Beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração  
· Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de 

material cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros. 
 
Indústria metalúrgica  

· Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos  
· Produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem 

tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia  
· Metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro  
· Produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento 

de superfície, inclusive galvanoplastia  
· Relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas  
· Produção de soldas e anodos  
· Metalurgia de metais preciosos  
· Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas  
· Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive 

galvanoplastia 

· Fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento 
de superfície, inclusive galvanoplastia  

· Têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície 
 
Indústria mecânica  

· Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem 
tratamento térmico e/ou de superfície 

 
Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações  

· Fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores  
· Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e 

informática 

· Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos 
 
Indústria de material de transporte  

· Fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios  
· Fabricação e montagem de aeronaves  
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· Fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes 
 

Indústria de madeira  

· Serraria e desdobramento de madeira  
· Preservação de madeira  
· Fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada  
· Fabricação de estruturas de madeira e de móveis 

 

Indústria de papel e celulose  

· Fabricação de celulose e pasta mecânica  
· Fabricação de papel e papelão  
· Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada 

 

Indústria de borracha  

· Beneficiamento de borracha natural  
· Fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos  
· Fabricação de laminados e fios de borracha  
· Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex 

 

Indústria de couros e peles  

· Secagem e salga de couros e peles  
· Curtimento e outras preparações de couros e peles  
· Fabricação de artefatos diversos de couros e peles  
· Fabricação de cola animal 

 

Indústria química  

· Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos  
· Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas 

betuminosas e da madeira  
· Fabricação de combustíveis não derivados de petróleo  
· Produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e 

outros produtos da destilação da madeira  
· Fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex 

sin-téticos 

· Fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo 
de segurança e artigos pirotécnicos  

· Recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais  
· Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos  
· Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, 

germi-cidas e fungicidas  
· Fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes  
· Fabricação de fertilizantes e agroquímicos  
· Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários  
· Fabricação de sabões, detergentes e velas  
· Fabricação de perfumarias e cosméticos  
· Produção de álcool etílico, metanol e similares 
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Indústria de produtos de matéria plástica  

· Fabricação de laminados plásticos  
· Fabricação de artefatos de material plástico 

 

Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos  

· Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos  
· Fabricação e acabamento de fios e tecidos  
· Tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos 

diversos de tecidos 
· Fabricação de calçados e componentes para calçados 

 
Indústria de produtos alimentares e bebidas  

· Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares  
· Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal  
· Fabricação de conservas  
· Preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados  
· Preparação, beneficiamento e industrialização de leite e derivados  
· Fabricação e refinação de açúcar  
· Refino / preparação de óleo e gorduras vegetais  
· Produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação  
· Fabricação de fermentos e leveduras  
· Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais  
· Fabricação de vinhos e vinagre  
· Fabricação de cervejas, chopes e maltes  
· Fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de 

águas minerais 

· Fabricação de bebidas alcoólicas 
 
Indústria de fumo  

· Fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do 
fumo 

 
 
Indústrias diversas  

· Usinas de produção de concreto  
· Usinas de asfalto  
· Serviços de galvanoplastia 

 
Obras civis  

· Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos  
· Barragens e diques  
· Canais para drenagem  
· Retificação de curso de água  
· Abertura de barras, embocaduras e canais  
· Transposição de bacias hidrográficas  
· Outras obras de arte 
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Serviços de utilidade  
· Produção de energia termoelétrica -

transmissão de energia elétrica  
· Estações de tratamento de água  
· Interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário  
· Tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)  
· Tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas emba-

lagens usadas e de serviço de saúde, entre outros  
· Tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de 

fossas 
· Dragagem e derrocamentos em corpos d’água  
· Recuperação de áreas contaminadas ou degradadas 

 
Transporte, terminais e depósitos  

· Transporte de cargas perigosas  
· Transporte por dutos  
· Marinas, portos e aeroportos  
· Terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos  
· Depósitos de produtos químicos e produtos perigosos 

 
Turismo  

· complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos 

 
 
Atividades diversas  

· parcelamento do solo  
· distrito e pólo industrial 

 
Atividades agropecuárias  

· projeto agrícola  
· criação de animais  
· projetos de assentamentos e de colonização 

 
Uso de recursos naturais  

· silvicultura  
· exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais  
· atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre  
· utilização do patrimônio genético natural  
· manejo de recursos aquáticos vivos  
· introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas  
· uso da diversidade biológica pela biotecnologia 
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ANEXO B 

ROTEIRO DE RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO - RAP RESOLUÇÃO n° 001 

 (CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CONSEMA, 2006). 

 
O RAP é um estudo técnico elaborado por um profissional habilitado ou mesmo equipe 

multidisciplinar, visando a oferecer elementos para a análise da viabilidade ambiental de 
empreendimentos ou atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degradação 
do meio ambiente. O objetivo de sua apresentação é a obtenção da Licença Ambiental Prévia – LAP. 

O RAP deve abordar a interação entre elementos dos meios físico, biológico e sócio-
econômico, buscando a elaboração de um diagnóstico simplificado da área do empreendimento e 
entorno. Deve conter a descrição sucinta dos impactos resultantes da implantação do 
empreendimento, e a definição das medidas mitigadoras, de controle e compensatórias, se couber. 

Este roteiro destina-se a empreendimentos ou atividades que não dispõem de roteiro 
específico previsto em instrução normativa do órgão licenciador e apresenta o conteúdo mínimo a ser 
contemplado. De acordo com o porte do empreendimento, da área de inserção e da capacidade de 
suporte do meio, outros estudos deverão ser apresentados. Dependendo da complexidade da 
atividade/empreendimento poderão ser solicitadas informações complementares. 

Caso o RAP não seja suficiente para avaliar a viabilidade ambiental do objeto do 
licenciamento, será exigida a apresentação do EAS (estudo ambiental simplificado). 

Mapas, plantas, fotos, imagens, e outros documentos complementares deverão ser 
apresentados em anexo. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE 
 
1.1 Características técnicas 
1.2 Obras e ações inerentes à sua implantação  
1.3 Município(s) afetado(s) 
1.4 Indicadores do porte (área, produção, quantidade de insumos, etc.) 
1.5  mão de obra necessária para implantação e operação 
1.6 Cronograma de implantação 
1.7 Valor total do investimento 
1.8 Observações 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 
* As informações a serem abordadas neste item devem propiciar a caracterização da área afetada. 
 
2.1 identificação da bacia hidrográfica e dos corpos d’água e respectivas classes de uso. 
2.2 feições da área. Presença de terrenos alagadiços ou sujeitos a inundação. 
2.3 suscetibilidade do terreno à erosão (identificar níveis de fragilidade potencial das áreas afetadas 
pelo empreendimento) 
2.4 cobertura vegetal na área afetada pelo empreendimento (m2). Vegetação nativa e estágio 
sucessional. Vegetação exótica. Culturas (eucalipto, temporárias ,outras). Presença de fauna nativa 
na região. Se sim, quais espécies. 
2.5 área de preservação permanente – app, de acordo com art.2º da lei federal 4771/65 e demais 
normas vigentes.. 
2.6 unidades de conservação- dentro ou no entorno. 
2.7 uso do solo no entorno. 
2.8 existência de equipamentos urbanos. 
2.9 indícios de vestígios arqueológicos, históricos, ou artísticos na área afetada. Verificando-se 
indícios de vestígios, deverá ser apresentado junto com a documentação o protocolo de entrega no 
iphan, do relatório de caracterização e avaliação, da situação atual, do patrimônio arqueológico na 
área afetada. 
2.10 observações. 
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3. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, DE CONTROLE OU DE 
COMPENSAÇÃO. 
 
*Obs.: Para cada impacto indicado, descrever as medidas mitigatórias, de controle ou de 
compensação correspondente.  
 
3.1 descrever os processos erosivos associados à implantação do empreendimento. 
3.2 descrever o impacto na qualidade das águas superficiais ou subterrâneas, identificando os corpos 
d’água afetados. 
3.3 descrever impactos decorrentes da emissão atmosférica e emissão de ruídos. 
3.4 supressão de cobertura vegetal nativa (há). informar estágio sucessional de regeneração. 
3.5 descrever interferência em área de preservação permanente, inclusive supressão de vegetação 
(quantificar). 
3.6 descrever interferência sobre infra-estruturas urbanas 
3.7 descrever conflito de uso do solo/entorno 
3.8 descrever conflito de uso da água 
3.9 descrever outros 
 
4. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELO ESTUDO 
 
4.1 Nome 
4.2 CPF 
4.3 qualificação profissional 
4.4 nº no conselho de classe e região 
4.5 endereço (logradouro, nº , bairro, município, CEP, fone (DDD – nº ),  
4.6 declaração do(s) profissional(is), sob as penas da lei, que as informações prestadas são 
verdadeiras. 
4.7 local e data  
4.8 assinatura do responsável técnico 
4.9 número da ART ou AFT e data de expedição. 
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ANEXO C 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – EAS 

RESOLUÇÃO n° 001 

 (CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CONSEMA, 2006). 

 
O Estudo Ambiental Simplificado - EAS é um estudo técnico elaborado por equipe 

multidisciplinar que oferece elementos para a análise da viabilidade ambiental de empreendimentos 
ou atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degradação do meio ambiente. 
O objetivo de sua apresentação é a obtenção da Licença Ambiental Prévia – LAP. 

O EAS deve abordar a interação entre elementos dos meios físico, biológico e sócio-
econômico, buscando a elaboração de um diagnóstico integrado da área de influência do 
empreendimento. Deve possibilitar a avaliação dos impactos resultantes da implantação do 
empreendimento/atividade, e a definição das medidas mitigadoras, de controle ambiental e 
compensatórias, quando couber. 

Este roteiro de EAS destina-se a empreendimentos ou atividades que não dispõem de roteiro 
específico previsto em instrução normativa do órgão licenciador e apresenta o conteúdo mínimo a ser 
contemplado. De acordo com o porte do empreendimento, da área de inserção e da capacidade de 
suporte do meio, outros estudos deverão ser apresentados. Dependendo da complexidade do 
empreendimento poderão ser solicitadas informações complementares. 

Caso o EAS não seja suficiente para avaliar a viabilidade ambiental do objeto do licenciamento, 
será exigida a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental - EIA e RIMA 

 

1. OBJETO DE LICENCIAMENTO 
 
Indicar natureza e porte do empreendimento, projeto ou atividade, objeto de licenciamento. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO 
 
Justificar a atividade/empreendimento proposto em função da demanda a ser atendida 
demonstrando, quando couber, a inserção do mesmo no planejamento regional e do setor. 

 
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
3.1 Localizar o empreendimento considerando o(s) município(s) atingido(s), bacia hidrográfica, com 
coordenadas geográficas.  
3.2 Descrever o empreendimento apresentando suas características técnicas. 
3.3 Descrever as obras, apresentando as ações inerentes à implantação e decorrentes da natureza 
do empreendimento. 
3.4 Estimar a mão de obra necessária à sua implantação e operação. 
3.5 Estimar o custo total do empreendimento. 
3.6 Apresentar o cronograma de implantação. 
 
4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 
 
As informações a serem abordadas neste item devem propiciar o diagnóstico 
da área de influência direta do empreendimento, refletindo as condições atuais dos meios físico, 
biológico e sócioeconômico. Devem ser inter-relacionadas, resultando num diagnóstico integrado que 
permita a avaliação dos impactos resultantes da implantação do empreendimento, com ênfase nos 
seguintes tópicos: 
4.1 Delimitar a área de influência direta do empreendimento. 
4.2 Demonstrar a compatibilidade do empreendimento com a legislação envolvida: 
Municipal, Estadual e Federal, em especial as áreas de interesse ambiental, mapeando as restrições 
à ocupação. 
4.3 Caracterizar o uso e a ocupação do solo atual; 
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4.4 Caracterizar a infra-estrutura existente; 
4.5 Caracterizar as atividades socioeconômicas. 
4.6 Caracterizar a cobertura vegetal e a fauna 
4.7 Caracterizar a área quanto a sua suscetibilidade à ocorrência de processos de dinâmica 
superficial, com base em dados geológicos e geotécnicos.  
4.8 Caracterizar os recursos hídricos, enquadrando os corpos d’água e suas respectivas classe de 
uso.  
4.9 Caracterizar quanto à indícios de vestígios arqueológicos, históricos, ou artísticos na área 
afetada. Verificando-se indícios de vestígios, deverá ser apresentado junto com a documentação o 
protocolo de entrega no IPHAN, do relatório de caracterização e avaliação, da situação atual, do 
patrimônio arqueológico na área afetada. 
 
5. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
5.1 Identificar os principais impactos que poderão ocorrer em função das diversas ações previstas 
para a implantação e operação do empreendimento: conflitos de uso do solo e da água, intensificação 
de tráfego na área, valorização/desvalorização imobiliária, interferência com a infra-estrutura 
existente, desapropriações e relocação de população, remoção de cobertura vegetal, alteração no 
regime hídrico, erosão e assoreamento, entre outros. 
 
6. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E DE CONTROLE  
 
Para cada impacto indicado, descrever as medidas mitigatórias, de controle ou de compensação 
correspondente. Nos casos em que implantação da medida não couber ao empreendedor, deverá ser 
indicada a pessoa física ou jurídica competente. 
 
7. PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 
Indicar os programas ambientais de monitoramento e os necessários para implementação das 
medidas do item 6. 
 

8. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELO ESTUDO 

 
8.1 nome 
8.2 CPF 
8.3 qualificação profissional 
8.4 nº no conselho de classe e região 
8.5 endereço (logradouro, nº , bairro, município, CEP, fone (DDD – nº ),  
8.6 declaração do(s) profissional(is), sob as penas da lei, que as informações prestadas são 
verdadeiras. 
8.7 local e data 
8.8 assinatura do responsável técnico 
8.9 número da(s) ART(s) ou AFT(s) e data(s) de expedição. 
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ANEXO D 

OBJETIVO: AJUDAR NA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

(INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA - IMA, 2018). 
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ANEXO E 

REF.: USINA DE ASFALTO MODELO UA2, SERIE 439, ANO 1994. REFORMA. 

INCOMPATIBILIDADE  

(CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA, 2018). 
 

 
 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR (SC) 
Secretaria da Infraestrutura  

A/C Júlio César Moschetta da Silva  

Endereço Rua Santa Catarina,195 
Centro  

Caçador - SC 
CEP 89500-000 

 

Porto Alegre, 25 de Abril de 2018. 
 

 

Ref.: Usina de Asfalto modelo UA2, série 439, ano 1994. Reforma. 
Incompatibilidade. 

 

Prezados(as) Senhores(as),  
 
cumprimentando-os, a CIBER vem informar que, consoante solicitado por 

essa Secretaria da Infraestrutura, realizou, em 21 de _fevereiro de 2018, 
procedimento de vistoria e avaliação técnica da usina de asfalto da marca CIBER 
pertencente ao município de Caçador (SC). 

 
Tal procedimento pretendia a verificar a possibilidade de tal 

equipamento ser modernizado para atender a demanda do município (capacidade de 
produção) e, ao mesmo tempo, ser adequado às normas ambientais vigentes e à NR-
12. 

 
Nesse sentido, cumpre informar que, após vistoria realizada por 

equipe especializada no equipamento, qual seja, uma usina de asfalto modelo UA2, 
série 439, marca Ciber, ano 1994, o parecer técnico da CIBER entende ser 
inadequada a realização de investimento de recursos públicos em sua modernização 
e adequação à legislação vigente. 

 
Esse entendimento se justifica pelo fator "tempo" versus 

"produtividade e tecnologia": o equipamento em questão - datado de junho de 1994 
- em que pese ser uma das melhores usinas de asfalto da sua geração, é um 
equipamento antigo, cuja fabricação, inclusive, foi descontinuada no ano de 1999. 
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Veja-se que, desde a aquisição dessa usina pelo município de 
Caçador (SC) até os dias de hoje, desenvolveram-se diversas tecnologias que  

 
 
 
permitem uma maior efetividade no uso desses equipamentos, 

garantindo-se maior produtividade e eficiência em seu uso, de forma sustentável e 
de acordo com a legislação ambiental vigente (e que não vigia à época da criação do 
projeto original da usina). 

 
Nesse sentido, para modernizar o equipamento em questão, 

adaptando-o para atender a demanda do Município de Caçador, bem como à 
legislação ambiental atualmente, ajustando-o, inclusive, às modernas tecnologias 
utilizadas atualmente, seriam necessários pesados investimentos com recursos 
públicos. Os custos estimados para tal modernização poderiam alcançar o montante 
de peças de R$ 1.188.883,51. 

 

Além disso, o projeto desse equipamento - e sua produção - 
foram aprovados e concretizados segundo todas normas legais e emanadas por 
autoridades competentes vigentes à época. Àquele tempo, no entanto, não vigia a 
NR12. Contudo, quando da vistoria realizada pela CIBER em 2018, constatou-se que 
o equipamento não passara por mudanças no que tange à parte elétrica, 
encontrando-se o equipamento, pois, em desacordo com a NR-12. 

 

Sendo assim, para viabilizar a utilização e modernização do 
equipamento é forçoso que este esteja adequado à NR-12, tornando-se 
imprescindível, para isso, que se proceda à alteração completa do painel de comando 
da referida usina de asfalto, bem como se refaça toda a parte elétrica do 
equipamento, gerando altos custos para o Poder Público. Os custos aproximados 
para o refazimento da parte elétrica da usina em questão girariam em torno de R$ 
250.000,00. 

 

Pelo exposto, considerando os argumentos acima esposados, a CIBER entende 
pela inadequação da modernização e adaptação da usina de asfalto modelo UA2, série 439, marca CIBER, 
ano 1994, pertencente ao município de Caçador (SC), uma vez que os valores investidos nesses “reparos” 

constituiriam parcela importante na aquisição de um equipamento moderno e que atenda todas as 
exigências legais. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à 
disposição. 

Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
 
 

 

Paulo Dalalana 
Gerente de Suporte ao Produto /Head of Customer Support 
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ANEXO F 

COMUNICAÇÃO INTERNA  

(FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA, 2016). 
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ANEXO G 

AUTO DE INFRAÇÃO MULTA N° MUL023310002/16  

(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, 2016). 
 


