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RESUMO 

Contribuir para o processo de descentralização da Gestão ambiental avançando para o nível 

municipal é o que objetiva neste artigo, trazendo instrumentos para que o município 

disponha de elementos para assumir o seu papel de gestor ambiental do seu território em 

nível local. A adoção de uma política ambiental eficaz embasada numa combinação entre 

medidas legais e uso de mecanismos e instrumentos que viabilizem que o tão necessário 

desenvolvimento aconteça de forma atenta à conservação dos recursos naturais, ou seja, 

rumo à sustentabilidade. O licenciamento ambiental enquanto instrumento de gestão 

utilizado em nível municipal pode incorporar a valorização dos recursos naturais e contribuir 

para a manutenção da qualidade de vida para todos os seres. O mecanismo proposto é 

implantar o licenciamento ambiental em Maringá e que seja utilizado como uma ferramenta 

de controle. 

1. INTRODUÇÃO 

 A necessidade de se planejar o espaço e dispor de um ambiente organizado, torna-

se a cada dia mais urgente; e a geografia é uma das ciências que tem contribuído de forma 

clara e intensa para este ordenamento do território. 

 O ordenamento do território se faz necessário para se alcançar o tão desejado 

desenvolvimento sustentado, que deve também ser baseado na eqüidade social, no 

equilíbrio ecológico e eficiência econômica. 

 Com este trabalho pretende-se, a partir da legislação vigente, propor a adoção de um 

instrumento de Gestão Ambiental Municipal que possa contribuir para conservar os recursos 

naturais e qualidade de vida do município de Maringá/PR. 

 As questões ambientais permeiam as questões sociais, culturais, políticas e 
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econômicas. Daí decorre a necessidade de sair à busca de soluções integradas que 

resultem de forma satisfatória para que o ambiente, em nível local (no âmbito do município), 

seja conduzido de forma articulada e convergente no desenvolvimento de ações ambientais 

e de comportamento das comunidades que habitam o lócus municipal. 

 As dificuldades que a maioria dos municípios brasileiros encontram para enfrentar a 

problemática ambiental não são diferentes em Maringá, cidade concebida de forma 

planejada. 

 Localizado no estado do Paraná, segundo o Perfil da Cidade de Maringá (1996), o 

município de Maringá foi fundado em 10 de maio de 1947. Possui atualmente uma 

população de 288.465 (duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta e cinco) 

habitantes, e uma população flutuante de aproximadamente 50.000 (cinqüenta mil) 

habitantes, sendo que 98,3% desta população reside na área urbana (IBGE, 2000). Esta 

concentração de população na área urbana acaba provocando pressão sobre o ambiente, 

propiciando a degradação do município. Este fato evidencia a essencialidade da Gestão 

Ambiental Municipal que leve a uma organização territorial, estabelecendo um contra-ponto 

claro entre planejamento e utilização de instrumentos de gestão. 

 O desenvolvimento de gestão exige tomada de decisão rápida, subsidiada pela 

informação que se dispõe no momento da ação. Para tanto é necessário um amplo 

conhecimento da realidade, da legislação, das normas, de teorias e técnicas disponíveis no 

meio cientifico e, sobretudo, da experiência e amadurecimento que se tem sobre as inter-

relações entre os diferentes papéis dos agentes técnicos para se atingir os objetivos, que 

devem estar sempre de acordo com as peculiaridades do município, no tempo e no espaço. 

 Talvez por tudo isto, por toda esta complexidade, que na secretaria do meio 

ambiente a gestão dos recursos naturais em Maringá tenha sido sempre conduzida (na 

maioria das vezes) de forma empírica e confundida no seu sentido menor, ou seja, o de 

atendimento às necessidades de manutenção, sem muita preocupação com as restrições de 

ordem técnica e/ou legal. 

 A prática profissional na forma de se conduzir a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente nos últimos anos nos levou à compreensão da necessidade de peculiaridades da 

Gestão Ambiental do território no município de Maringá. Esta Gestão se caracteriza pela 

necessidade de mediação do conceito entre o uso dos recursos naturais e o atendimento 

das demandas sócio-econômicas e as ações de proteção do meio ambiente. 

 Atualmente as tarefas e responsabilidades no setor ambiental ganharam muito em 

importância não só pelos impactos que podem provocar, cujos resultados podem afetar um 

grande número de seres, mas também pela complexidade dos problemas resultantes de 
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ações que se desenvolvem sem a devida precaução. 

  Algumas ferramentas têm se tornado grandes aliadas nesse sentido, pois se 

mostram bastante eficientes no controle, que são os chamados instrumentos de Gestão 

Ambiental. Segundo Vargas et al (2001), os instrumentos tradicionais de gestão ambiental 

urbana apresentam quatro formatos: 

 Os normativos, que incluem as legislações de uso e ocupação do solo e a 

regulamentação de padrões de poluentes nos seus diversos estados-liquido, sólido e 

gasoso, dentre outros; 

 Os de fiscalização e controle, das atividades para que estejam conforme as normas 

vigentes; 

 Os preventivos, caracterizados pela delimitação de espaços territoriais (parques e 

praças), pelas avaliações de impacto ambiental, análise de risco e licenciamento ambiental; 

 E os corretivos, que se constituem na manutenção da infra-estrutura de saneamento, 

plantio de árvores, formação de praças, canteiros e jardins, obras de manutenção e serviço 

de coleta de resíduos, entre outros. 

 No entanto, esse instrumental, na prática, tem sua eficácia restrita pela escassez de 

recursos financeiros e humanos conflitantes, que podem ser econômicos, sociais ou mesmo 

culturais. O resultado é um só: a falta de cooperação e a dificuldade no estabelecimento de 

parcerias. As ações, em vez de se somarem, se neutralizam ou se confrontam, e o ambiente 

perde em qualidade, levando à população o descrédito. 

 A utilização de ferramentas como a educação, comunicação e o licenciamento, entre 

outras, podem aumentar a eficiência de instrumentos de gestão. Acredita-se que estes 

promovem a sensibilização que resulta numa conscientização positiva, com um somatório 

de ganhos. 

2. INSTRUMENTOS PASSÍVEIS DE USO NA GESTÃO AMBIENTAL 

Para Guimarães et al. (1995) os controles do uso da água e do solo são aplicados 

geralmente em nível local, como instrumentos de preservação ambiental. Segundo estes 

autores, o zoneamento pode impedir que indústrias poluidoras se localizem em áreas 

impróprias ou controlar a densidade populacional. A legislação brasileira é um exemplo, ao 

estabelecer programas de zoneamento para áreas poluídas ou críticas nas principais 

metrópoles e regiões industriais do país. O grande problema está na vulnerabilidade, em 

face da pressão política e econômica que muitas vezes pode levar a um desrespeito dos 

objetivos ambientais. 
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 Os instrumentos de controle, embora tenham representado substancial progresso na 

política ambiental, são muito discutidos e até criticados por não atingirem alguns dos seus 

objetivos dentro do prazo previsto, além de serem, em sua maioria, de difícil aplicação e, 

muitas vezes, economicamente inviáveis. 

 Guimarães et al (1995) consideram ainda como alternativa para aumentar a 

eficiência da gestão ambiental os instrumentos econômicos. Este fenômeno pode ser 

observado particularmente ao longo da década de 1980. A partir desta época a opção por 

uma nova estratégia foi disseminada quando fatos como a degradação da qualidade de vida 

nos centros urbanos e os grandes acidentes, como o de Bopal e do Exxon-Valdez, 

demonstraram que o modelo de regulamentação hegemônico não estava conseguindo 

prevenir nem corrigir os problemas ambientais. A partir daí, a pressão de fortes movimentos 

sociais e dos próprios consumidores, passou a exigir transformações na política ambiental. 

Algumas modalidades de instrumentos econômicos adotados nos países desenvolvidos são: 

cobrança, mercado de licenças negociáveis, subsídios, sistema depósito-restituição e 

incentivos de enforcement (constrangimento). 

 Alguns países adotam a cobrança sobre a poluição vinda de diversas fontes. Nestes 

países existem programas de contenção de ruídos, porém uma das cobranças mais 

difundidas é a de proteção do solo. 

 Segundo estes autores, a cobrança sobre resíduos (uma das formas mais 

disseminadas) é encontrada em três variantes: 

a) cobrança sobre o usuário domiciliar e industrial; 

b) cobrança sobre disposição e sobre resíduos tóxicos; 

c) cobrança com base em emissões calcada nas descargas nos recursos hídricos 

superficiais: 

 A cobrança sobre produto é uma taxa que incide sobre o preço do bem que cause 

algum tipo de poluição na fase de produção ou de consumo. O objetivo é estimular 

alternativas mais eficientes no combate à poluição. Os estudos, no entanto, informam que 

são poucos os resultados positivos em termos de conscientização ou mudanças de 

comportamentos. De qualquer maneira, não se pode negar que ajudam a familiarização com 

os problemas ambientais. 

 Notadamente, o fortalecimento das políticas ambientais ocorreram após a 

Conferência de Estocolmo em 1972. Até então os instrumentos eram vistos e entendidos 

como obstáculos nos processos produtivos. Mais recentemente, com o discurso de algumas 

instituições que representam a classe empresarial, incorporou o debate sobre a 
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implementação de instrumentos de gestão ambiental com uma postura diferente daquela 

mais freqüentemente encontrada na literatura. Os instrumentos econômicos passaram a ser 

preferidos, pois proporcionam maior flexibilidade para gestão empresarial, enquanto os de 

comando e controle deveriam apresentar caráter complementar.  

 Guimarães et al (1995) consideram a questão ambiental um novo condicionante 

interno e não um fator exógeno e antagônico. Diante das transformações da economia 

mundial, cuja globalização alterou profundamente as características da demanda, o 

desempenho ambiental teria passado a integrar as exigências de qualidade nos bens e 

serviços. Sendo assim, a introdução dos instrumentos econômicos será seguida de 

resistência, pois significará ao fim e ao cabo, uma pressão adicional na estrutura de custos. 

Segundo esses autores a gestão ambiental apresenta uma configuração mais complexa, 

exigindo o envolvimento de múltiplos fatores sociais. Para dar respostas aos novos 

condicionantes, vem sendo crucial o desenvolvimento de políticas criativas e desenho de 

instrumentos gerenciais potentes. Nesse contexto, um movimento visível é a ênfase na 

utilização crescente de instrumentos econômicos. Porém, nota-se que os instrumentos 

econômicos não estão desempenhando a contento sua função básica, qual seja, suscitar a 

mudança de comportamento dos usuários direto e indireto com relação aos recursos 

ambientais. Ao mesmo tempo tem gerado custos adicionais para as empresas, para os 

consumidores e ao próprio poder público. 

 Apesar dos percalços, os instrumentos econômicos geram e traduzem um grande 

potencial, propiciando a geração de receitas que revertem para programas ambientais, a 

pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. 

 Deve estar claro que os instrumentos econômicos de gestão ambiental distinguem-se 

dos instrumentos de política econômica: seu objetivo é disciplinar o uso dos recursos 

naturais e controlar a qualidade ambiental. 

 A chave para bons resultados na adoção de instrumentos de controle ambiental está 

no conhecimento dos impactos derivados da atividade produtiva, regulamentado através de 

resoluções. 

Segundo a Resolução n.º 237/97 do CONAMA, tem-se: 

“Artigo 1.º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 

definições: 

I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
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poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possa causar 

degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso; 

II – Licença Ambiental: Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa 

física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 

empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais, 

considerados efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que sob 

qualquer forma possam causar degradação ambiental; 

III – Estudos Ambientais: São todos e quaisquer estudos relativos aos 

aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e 

ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como 

subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório 

ambiental, plano e projeto de controle ambiental, plano de manejo, 

plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.” 

(Resolução 237/97 – CONAMA) 

 Entende-se através da leitura do artigo acima transcrito que o licenciamento ambiental é 

procedimento de controle administrativo realizado pela autoridade competente legalmente 

constituída. 

 Com análise integrada da Resolução n.º 001/86 do CONAMA, que no seu artigo 2.º, trata 

das atividades que dependerão de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo 

Relatório (Rima), a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do 

IBAMA em caráter supletivo, para o licenciamento por se tratarem de atividades 

modificadoras do meio ambiente, entendemos que a competência para estas atividades 

ultrapassa as competências municipais, pois a norma federal assim dispõe. Porém, nada 

impede que o poder público local exija o EIA/Rima para instalação de algum 

empreendimento em seu território. 

 O procedimento de licenciamento deve atender a forma prescrita no artigo 8.º da 

Resolução n.º 237/97 do CONAMA ainda que lei municipal ou decerto não tenha previsto, 

pois se trata de norma federal e a lei municipal é subordinada a esta: 

“Artigo 8.º - o Poder Público, no exercício de sua competência de 

controle, expedirá as seguintes licenças: 

I – Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e 

 8605



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 

fases de sua implantação; 

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 ambientais e demais condicionantes, da qual 

constituem motivos determinantes; 

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”. (Resolução 237/97 – CONAMA) 

O objetivo maior do cumprimento da legislação ambiental, que preceitua a 

proteção ao meio ambiente, é o de proteger o próprio homem e garantir seu bem-estar. E 

esta deve ser a preocupação do município, na pessoa de seus representantes legais, 

cabendo à sociedade o papel de apoiar boas iniciativas e questionar situações relativas a 

danos ambientais. 

As soluções locais e regionais são necessárias, pois a soma de ações de forma 

ampla é que resultarão em uma conservação e preservação da natureza e dos recursos 

utilizáveis. A sociedade deve buscar, portanto, interagir com o poder público local, 

sempre de maneira sustentável com o seu meio ambiente, para que seja viável a 

preservação da própria espécie humana. 

A legislação que regulamenta os crimes contra a natureza é a Lei n.º 9.605/98, 

cujo texto veio adequar e facilitar a proteção da conjuntura ambiental, introduzindo novas 

atribuições e autonomia aos municípios brasileiros. 

A Constituição Federal (1998) arts. 23, 24, 30 e 225 e a Lei n.º 9.605/98 

estabeleceram que cabe ao poder público em qualquer que seja sua esfera de atuação 

(municipal, estadual ou federal) defender e preservar as riquezas naturais, sendo de 

competência dos municípios suplementar a legislação federal e estadual, segundo suas 

necessidades. 

A Resolução n.º 237/97 do CONAMA é bem clara, principalmente quanto à 
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participação dos estados e municípios. O artigo 6.º garante a atuação dos órgãos 

ambientais locais na licença de atuação para o órgão que possui jurisdição no respectivo 

município. Quando a questão ambiental tiver impacto negativo que abrange mais de um 

município, a competência e responsabilidade de agir é do estado. 

O artigo 20 da mesma Resolução determina que somente poderão emitir licenças 

os municípios que tiveram seu Conselho de Meio Ambiente devidamente constituído, com 

funções deliberativas, multidisciplinares, com a participação de técnicos e da sociedade. 

Entretanto, os municípios estão amparados com a legislação ambiental e com o 

ferramental necessário para influenciar em favor da natureza. 

Os municípios não poderão simplesmente assinar licenças, mas terão 

responsabilidades na forma da lei, pois é crime dar licenças para obras de impacto 

ambiental sem passar pela análise de um Conselho que tenha competência técnica para 

emitir pareceres ou fornecer licenças, em desacordo com as normas ambientais. 

O município, atendendo aos interesses locais, pode absorver a competência do 

licenciamento para si. As prefeituras devem implantar um licenciamento ambiental 

fazendo funcionar no âmbito do seu território. A legislação prevê ainda o repasse de 

recursos obtidos pelas multas ao município em que foi aplicada, mas desde que se tenha 

um Fundo de Meio Ambiente específico, sob pena da receita ser depositada para um 

fundo nacional. Os recursos obtidos com multas somente poderão ser aplicados no 

próprio Meio Ambiente sob a gestão do órgão competente. 

É visível que cada vez mais os limites do ambiente natural diminuem em função do 

avanço provocado pelo crescimento das cidades. Diante desta realidade, indispensável se 

faz a adoção de uma política de gestão preocupada com o desenvolvimento urbano e, 

simultaneamente, com a proteção ambiental. 

Neste sentido, o município poderá adotar políticas ambientais especiais, que 

resultarão em inúmeros benefícios locais, desde que faça valer os instrumentos acertados 

de gestão. 

O desenvolvimento sustentável preconizado pela Agenda 21 (IPARDES, 2001) visa 

compatibilizar o crescimento sócio-econômico com a garantia da boa qualidade do seu 

patrimônio ambiental. 

Segundo Milaré (2000) a introdução da variável ambiental no planejamento e na 

execução da política de desenvolvimento do município poderá ser feita no contexto de um 

sistema municipal, em que o Poder Executivo tem funções de órgão definidor dessa política. 

Milaré (2000) ainda afirma que pode-se chamar esta política ou estrutura de Sistema 
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Municipal de Meio Ambiente de (SISMUMA). Nele se integraria a Estrutura do Município e o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Municipal do Meio Ambiente e o Código de 

Meio Ambiente do Município. O SISMUMA institucionalizaria toda a política ambiental do 

município, abrangendo o Poder Público e as comunidades locais. Assim, um Conselho do 

Meio Ambiente deve ter funções deliberativas e contar com a participação de órgãos 

públicos e de representantes de vários setores da sociedade organizada. Este colegiado 

deveria propor políticas, diretrizes e normas, acompanhar sua execução pelos diversos 

órgãos do município e ainda manifestar-se sobre todas as mudanças ambientais. 

Estabelecidas as bases legais para dar sustentabilidade ao SISMUMA, o passo seguinte é 

institucionalizá-lo, ou seja, a forma pela qual os instrumentos legais tomam corpo. 

3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 Com a promulgação da Constituição Federal de (1988), o papel dos municípios em termos 

federativos nacionais foi fortalecido. Ao mesmo tempo, a presença do capítulo sobre Meio 

Ambiente na Constituição Federal (cap. 225) reforça o papel do poder local (municípios) nas 

responsabilidades sobre questões ambientais. 

 Sendo assim, torna-se necessário salientar a importância de se difundir e incentivar a 

consciência para as questões ambientais nos diversos níveis do governo. Isso proporcionará 

as condições necessárias à ampliação do espaço de participação dos municípios na defesa 

e na execução das políticas ambientais do país, complementada pela sua integração aos 

Conselhos Municipais e Estaduais de Meio Ambiente e ao Conselho Nacional do Meio 

Ambiente. 

Para que estes objetivos venham a ser atingidos é necessário que haja investimento 

para se promover a capacitação de recursos humanos para implementação de ações 

necessárias e promoção de ações de parceria e cooperação técnica, sendo este um 

caminho exitoso rumo ao desenvolvimento sustentável. 

Está claro que o meio ambiente está incluído dentre o conjunto de atribuições 

legislativas e administrativas municipais e, em realidade, os municípios formam o elo 

fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental. A relevância dos municípios é 

importante por si mesmo, pois as populações e as autoridades locais reúnem amplas 

condições de bem conhecer os problemas e as mazelas ambientais de cada localidade, 

sendo certo que são os primeiros a localizar e identificar os problemas. 

 Para o estabelecimento de uma política municipal de meio ambiente é de 

fundamental importância a obtenção de apoios de políticos, da sociedade civil organizada e 

de instituições técnicas. 
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 Neste contexto, deve-se considerar também os principais problemas ambientais 

urbanos e suas causas.  

Segundo o IBGE (2000) o Brasil tem 81,24% de sua população vivendo em áreas 

urbanas. No último século, não só no Brasil mas em todo o mundo, a humanidade migrou 

para as cidades, promovendo um crescimento rápido e desordenado. As evidências desse 

fato e suas conseqüências podem ser facilmente verificadas quando se sabe que em 1940, 

de cada 100 pessoas, uma residia em cidades com 1 milhão ou mais de habitantes; em 

1980, este fato já ocorria para cada 10 pessoas. As previsões do relatório de Brundtland 

indicam que este fato se espacializa com maior evidência nos paises em desenvolvimento. 

A ONU admite que a população do planeta se estabilizará neste século com cerca de 

10 a 12 bilhões de habitantes. O problema que se prevê é que grande parte do acréscimo 

de população (90%) ocorrerá em países pobres. Isso significa que os países em 

desenvolvimento precisam aumentar em 65% sua capacidade de criar e gerir infra-estrutura 

apenas para manter as precárias condições atualmente existentes. O crescimento rápido e 

desordenado das cidades gerou um déficit na infra-estrutura de serviços e trouxe à tona 

problemas como a modificação radical do espaço e do ambiente urbano. 

 Todo esse conflito provocou o surgimento de vários problemas de ordem ambiental, 

quais sejam: resíduos – grande quantidade gerada e disposição inadequada; água tratada –

transformada em esgotos, sem o devido tratamento, sendo despejados em rios e litorais 

comprometendo seriamente sua qualidade e proporcionando a disseminação de doenças de 

veiculação hídrica. São crescentes as quantidades de automóveis, ônibus, caminhões e 

outros veículos que circulam utilizando combustíveis, freqüentemente poluentes, em escala 

maior do que o que seria absorvível pelo ambiente. A indústria e o comércio expandindo-se 

e concentrando-se num espaço que permanece constante, mas tem números cada vez 

maiores de trabalhadores e consumidores. A partir da década de 1970, inicia-se o 

estabelecimento de mecanismos de controle para os problemas ambientais urbanos, vistos 

inicialmente sob o aspecto da poluição, evoluindo para uma visão que incorpora problemas 

relacionados ao desmatamento, à erosão e o desperdício, chegando à concepção de uso 

inadequado dos recursos naturais. 

 Estes conflitos formados ao longo dos anos crescem e levam cada vez mais à 

necessidade de pensar, conceber, operar e dar ênfase aos Sistemas de Gestão Ambiental 

dos espaços urbanos. Cada cidade deve estabelecer o seu Sistema de Gestão Ambiental de 

acordo com seu perfil e suas necessidades. Dessa forma, busca-se impedir que o 

crescimento desorganizado venha afetar a qualidade de vida dos munícipes e transforme o 

território urbano em um local propício à invasão de patologias e problemas de disfunções 

urbanas, que se tornem difíceis de serem corrigidos, exigindo custos também cada vez 
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maiores para resolvê-los. 

 Os problemas ambientais urbanos surgem em decorrência de um processo de 

desenvolvimento econômico ou são criados pela falta deste desenvolvimento. No Brasil, os 

problemas ambientais derivam basicamente de duas ordens determinantes. Por um lado, a 

pobreza nas cidades, particularmente as de grande porte, que afeta grande parcela da 

população brasileira e se misturam com as conseqüências da degradação ambiental que 

alcança expressão maior na falta de saneamento básico. Por outro lado, encontram-se os 

problemas causados pela concentração das atividades econômicas, principalmente as do 

setor industrial, ocasionando o problema da poluição tradicionalmente associada ao 

desenvolvimento. 

 Segundo Santos (1996) com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades 

brasileiras exibem problemas parecidos. O seu tamanho, tipo de atividade e região em que 

se inserem, entre outras, são elementos de diferenciação, mas em todas elas problemas 

como os do emprego, educação, saúde e meio ambiente são genéricos e revelam enormes 

carências. Quanto maior a cidade, mais visíveis essa mazelas. Mas esses problemas 

ambientais urbanos estão em toda parte. 

 O arranjo espacial do território urbano apresenta características próprias 

extremamente propícias à degradação ambiental. Desta forma, é importante definir a 

utilização de instrumentos que possam ajudar a minimizar impactos e a manter em níveis 

ideais a qualidade de vida para todos. 

4. O MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

Maringá, fundada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná na década de 

1940, teve seu projeto inspirado nas cidades-jardins de Ebenezer Howard e nas Cartas de 

Atenas, produto dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (Meneguetti, 2003). 

Com estes traços caracteristicamente contemporâneos, nasceu Maringá a 10 de 

maio de 1947, como distrito de Mandaguari (PERFIL DA CIDADE DE MARINGÁ, 1996). Foi 

elevada a município pela Lei 790/51 de 14 de fevereiro de 1951, com os distritos de 

Iguatemi, Floriano e Ivatuba. Foi projetada pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira para 

abrigar uma população de 200.000 habitantes num prazo de 50 anos. Seu crescimento 

vertiginoso foi conseqüência da grande expansão da cultura cafeeira que criou, nesta região 

do Estado, uma das economias mais robustas do país, cumprindo os princípios de sua 

criação e tornando-se pólo de desenvolvimento sócio-político-econômico em favor da melhor 

distribuição espacial das atividades econômicas e da população (PERFIL DA CIDADE DE 

MARINGÁ, 1996). 

A região de Maringá experimentou, a partir da década de 40, o desbravamento de 
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suas exuberantes matas, criando-se a cidade e abrindo-se espaço para a exploração da 

agricultura. O solo era de ótima qualidade, e assim as notícias e informações correram 

rapidamente, provocando a migração de famílias inteiras em busca de sustento e 

prosperidade. 

O embasamento geológico é o mesmo do extenso planalto formado por derrames 

basálticos que se estende por quase todo o Norte do Paraná. O relevo local é 

predominantemente plano, com algumas áreas de maior declividade próximas às vertentes. 

Originalmente coberta pela mata pluvial-tropical e subtropical, a região de Maringá teve em 

seu processo de ocupação, sua cobertura florestal nativa praticamente eliminada (Maack, 

1968). 

Em relação ao fator térmico, as temperaturas mais elevadas ocorrem durante os 

meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e as mais baixas de maio a julho. Do 

ponto de vista pluviométrico, os maiores volumes geralmente se registram nos meses de 

dezembro e janeiro. Os períodos de chuvas escassas geralmente ocorrem em julho e 

agosto. 

É de se destacar que no quadro urbano de Maringá encontram-se parcialmente 

protegidas, com variáveis graus de alteração, alguns remanescentes de vegetação nativa 

mantidas desde seu projeto urbanístico. Maringá não apresenta, sob o ponto de vista do 

meio ambiente natural, grandes restrições à expansão urbana. A topografia plana é 

dominante na região, sendo que os problemas acontecem nas áreas de fundo de vale, com 

declividades mais acentuadas. 

O conjunto de projetos de ocupação efetuados pela Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná (CMNP) situou a cidade no divisor de águas entre as Bacias do Rio Ivaí e 

Rio Pirapó, cortando-as longitudinalmente pelos eixos rodoviário e ferroviário (PERFIL DA 

CIDADE DE MARINGÁ, 1996). 

Este ponto de partida, em muito facilitou a construção da infra-estrutura de 

transportes, fundamental para o processo de ocupação e que significa hoje inequívoca 

vantagem no que concerne à concepção de sistemas integrados de transportes coletivos 

com possibilidades de integração modal. Porém, implicou em algumas dificuldades no 

equacionamento dos sistemas sanitários urbanos. 

Numa análise do uso do solo, Maringá apresenta uma evidente nucleação de 

atividades em seu centro comercial, revelando na totalidade do assentamento um padrão 

ordenado de distribuição das diversas atividades. 

As indústrias, o comércio atacadista e serviços correlatos distribuem-se ao longo do 

eixo rodoviário. O atual padrão de distribuição das atividades no espaço no âmbito do 
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aglomerado, obedece a uma lógica que privilegia a concentração das atividades comerciais 

decrescentes à medida que se afastam destes mesmos centros. 

Em relação ao processo de uso e ocupação, se por um lado as atividades industriais 

e de prestação de serviços tendem a uma distribuição linear Leste-Oeste em função das 

características já mencionadas, por outro lado a ocupação das áreas destinadas ao uso 

habitacional se desenvolveu no sentido Norte-Sul. Os assentamentos urbanos assumiram, 

então, características próprias, as quais compõem hoje a identidade de cada lugar (PMM. 

1994). 

O padrão de desenho urbano utilizado em Maringá segue o esquema da “Cidade 

Jardim”, no qual se busca um traçado orgânico, adequado às características da paisagem e 

clima locais, e a proteção dos fundos de vale e de vegetação natural, criando-se amplos 

parques integrados à malha urbana (Meneguetti, 2003). 

5. INSTRUMENTOS DE APOIO PARA IMPLANTAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM 
NÍVEL LOCAL 

Visando estabelecer atribuições e ações de uma Unidade Administrativa Municipal 

de Meio Ambiente (as chamadas Secretarias) um município poderá estabelecer critérios. 

Sendo assim, deverá criar e utilizar legislação ambiental específica. Segundo o SISNAMA 

(1981) (Sistema Nacional de Meio Ambiente) depois de estabelecida a Política Municipal de 

Meio Ambiente, o município deverá criar meios para sua consolidação. Para o SISNAMA, na 

estruturação legal a Lei aprovada pela Câmara Municipal deverá prever entre outros: 

Disposições preliminares; das ações de interesse local; das atribuições e ações; das 

competências; da organização do sistema municipal de meio ambiente; atribuições do órgão 

executivo; do zoneamento ambiental; do controle da poluição e do licenciamento ambiental; 

da proteção à fauna e flora; da arborização urbana; da mineração; da educação ambiental; 

dos instrumentos; das infrações e penalidades; do processo; dos agentes públicos; das 

disposições complementares e finais. 

A legislação municipal poderá utilizar dispositivos estaduais e federais existentes, 

devendo para isso citá-los na respectiva legislação. 

Importante também destacar a necessidade de adequação dos programas e projetos 

ambientais quanto ao atendimento da Lei Federal de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n.º 101/00). 

Todos os programas e projetos deverão ser previstos no Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Ambiental Municipal (Müller, 2001). 
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A administração municipal deve concentrar esforços no sentido de aprimorar suas 

atividades, ou seja, aquelas que repercutem significativos ganhos na qualidade de vida da 

população. 

 Sendo assim sugerimos que a Secretaria de Meio Ambiente tenha uma estrutura 

mínima para conduzir suas atividades. 

 O Secretário, que geralmente é um cargo político, teria uma assistência paralela do 

COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do Município de Maringá) 

contando ainda com uma assessoria técnica para ajudar nas decisões diárias rotineiras. E 

ainda uma assessoria jurídica para observação do aspecto legal. 

 Três gerências estariam dando suporte operacional: 

1) Gerência de Serviços: 

- Coordenação de serviços administrativos; 

- Coordenação de apoio e manutenção; e 

- Coordenadoria de projetos. 

2) Gerência de Licenciamento, Monitoramento e Controle: 

- Coordenadoria de viabilidade ambiental; e 

- Coordenadoria de fiscalização. 

3) Gerência de Recursos Naturais: 

- Coordenação do setor de educação ambiental; 

- Coordenação de arborização urbana; 

- Coordenadoria de unidades de conservação e jardins; e 

- Coordenação de viveiro municipal. 

6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM NÍVEL LOCAL 

Aspectos Organizacionais 

 O município é um protagonista emergente do reordenamento do espaço urbano ambiental. 

As cidades, hoje, necessitam de um ordenamento para se tornarem efetivamente fatores de 

realização da qualidade de vida, oferecendo condições para que a sociedade possa 

desfrutar de um espaço urbano de qualidade. 
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 O licenciamento ambiental é um importante instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, conforme dispõe a Lei n.º 6.938/81, em seu artigo 9º, inciso IV e mais, através 

de seu artigo 6º, inciso VII. Essa lei prevê que os órgãos ou entidades municipais 

integrarão o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), sendo responsáveis pelo 

controle e fiscalização das atividades relacionadas com o meio ambiente, nas suas 

respectivas jurisdições. 

 No estado do Paraná a competência para licenciamento de atividades potencialmente 

poluidoras é do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), de acordo com a lei que criou este 

órgão – Lei n.º 10.066/92. A Constituição Federal estabeleceu a competência 

correspondente dos entes estaduais para execução de normas e exigências ambientais. 

Desta forma, o município, atendendo aos interesses locais, pode absorver a competência 

de “licenciamento local”. 

 De acordo com a Resolução n.º 237/97 do CONAMA, caberá ao órgão estadual 

competente licenciar as atividades potencialmente poluidoras que se instalem em mais 

de um município, ou em unidades de conservação de domínio estadual localizadas ou 

desenvolvidas nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação 

permanente relacionadas no artigo 2º, da Lei n.º 4.771/65, (Código Florestal), e em todas 

as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais, de 

acordo com o artigo 5º. 

 Para o entendimento da competência municipal para licenciar deve ser analisado o artigo 

6º da Resolução n.º 237/97 do CONAMA, que dispõe: 

“Art. 6.º - Compete ao órgão municipal, ouvidos os órgãos competentes 

da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 

ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio”. (Resolução 237/97 CONAMA) 

 Já o artigo 7.º desta mesma Resolução prevê o seguinte: 

“... os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único 

nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores”. 

(Resolução 237/97 CONAMA) 

 Entendemos que, se o município adotar o licenciamento, compete ao estado apenas 

fiscalizar e atuar em caso de omissão do município. 

O que se pretende é justamente analisar a viabilidade do município realizar o 

licenciamento, considerando o licenciamento ambiental um instrumento de gestão que 
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orienta a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, potencialmente poluidores ou daqueles que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

As licenças ambientais em Maringá-PR deverão ser emitidas pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente com base em lei municipal que deverá ser criada, considerando 

ainda a Resolução 237/97 do CONAMA e Resolução 031 SEMA-PR (IAP) e convênio a ser 

firmado entre o IAP e a Prefeitura Municipal de Maringá. 

O tipo de licença (licença prévia, licença de instalação, licença de operação e licença 

única) dependerá do perfil da atividade e de seu porte, além da fase em que se encontra 

sua implantação. Na avaliação de viabilidade da atividade e empreendimento participam o 

COMDEMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente), a Secretaria de Planejamento, a 

Secretaria de Saúde e outras instituições em parceria, constituindo desta forma, uma 

comissão multidisciplinar. 

Outros instrumentos podem ser necessários para complementar a análise, como o 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA)/Relatório de Impacto Ambiental (Rima), utilizado para 

avaliar os estudos de concepção, localização, instalação e funcionamento de 

estabelecimentos. 

Aspectos operacionais 

Para a licença de funcionamento e exercício de atividades, licença para execução de 

obras particulares, sujeitas ao licenciamento pelo órgão Municipal do Meio Ambiente, 

conforme classificação prevista em Lei, os valores do quadro 1 a seguir são sugeridos, com 

base em municípios do porte de Maringá e considerando ainda a Resolução n.º 237/97 

CONAMA. Apresenta-se também na seqüência alguns modelos de documentos que 

poderão ser utilizados. 

Quadro 1 - Sugestão de taxas de licenças 

 
Porte Licenciamento 

Prévio 
Licenciamento 
para Instalação 

Licenciamento 
para Operação 

a.1) Porte Mínimo Valor Valor Valor 
Grau de poluição baixa R$ 30,00 R$ 100,00 R$ 50,00 
Grau de poluição médio R$ 40,00 R$ 120,00 R$ 80,00 

Grau de poluição alto R$ 50,00 R$ 150,00 R$ 130,00 
a.1) Porte Pequeno Valor Valor Valor 

Grau de poluição baixo R$ 80,00 R$ 240,00 R$ 120,00 
Grau de poluição médio R$ 100,00 R$ 280,00 R$ 200,00 

Grau de poluição alto R$ 130,00 R$ 370,00 R$ 320,00 
a.3) Porte médio: Valor Valor Valor 

Grau de poluição baixo R$ 150,00 R$ 440,00 R$ 220,00 
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Grau de poluição médio R$ 210,00 R$ 600,00 R$ 420,00 
Grau de poluição alto R$ 320,00 R$ 860,00 R$ 750,00 
a.4) Porte grande: Valor Valor Valor 

Grau de poluição baixo R$ 400,00 R$ 800,00 R$ 400,00 
Grau de poluição médio R$ 720,00 R$ 1250,00 R$ 800,00 

Grau de poluição alto R$ 930,00 R$ 1980,00 R$ 1700,00 
a.5) Porte excepcional: Valor Valor Valor 
Grau de poluição baixo R$ 500,00 R$ 1460,00 R$ 700,00 
Grau de poluição médio R$ 900,00 R$ 2520,00 R$ 1750,00 

Grau de poluição alto R$ 1630,00 R$ 4470,00 R$ 3800,00 
Fonte: MAROSTICA, 2004 

EXEMPLOS DE DOCUMENTOS 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

 
 
____________________________ requer a análise das informações em anexo, 
  (1) 
com vistas a _______________ da Licença _______________(____________) 
       (2)     (3)   (4) 
para atividade de _________________________________________________. 
    (5) 

Termos em que pede deferimento 
 

__________________, ______ de _________________ de 20 ___________. 
 

Nome:__________________________________________________________ 
Assinatura: 
________________________________________________________________ 
 
Carimbo do requerente: 

 

Onde: 

Item 1: Razão Social, endereço para correspondência, telefone para contato e responsável; 

Item 2: Obtenção ou renovação. No caso de renovação informar se o empreendimento 

permanece com as mesmas características para a qual foi anteriormente licenciada ou, se 

houveram alterações, especifique-as; 

Item 3: Licença Prévia, Licença de Instalação ou Licença de Operação; 

Item 4: Caso tenha licença anterior, especifique-a; LP n.º ___/___- DL; 

LI n.º ___/___-DL ou LO n.º ___/___-DL. 

Item 5: Conforme o tipo de atividade principal. 
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Obs: No caso de licenciamento de atividades industriais, comerciais ou de serviços o 

presente pedido deverá estar acompanhado do formulário de solicitação de viabilidade de 

empreendimento específico. 

EXEMPLO DE FORMULÁRIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES NO 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR 

Protocolo n.º: 
Marcar com X: 
      INDUSTRIAL (Preencher todos os campos)  INDUSTRIA/COMÉRCIO 
      COMERCIAL (Não preencher campos: 7.1 e 11)    COMÉRCIO/ SERVIÇO 
      SERVIÇOS (Não preencher campos: 7.1 e 11) 
 

Preencher com letra de forma: 
1. DADOS DA EMPRESA 
Razão social: 
Nome fantasia: 
Ramo de atividades: 
Endereço: 
Bairro:       CEP: 
CNPJ ou CPF: 
Telefone para contato com responsável: 
 
 
2. PRINCIPAIS INSUMOS UTILIZADOS 
Matéria: ________________________ 
Matéria: ________________________ 
Matéria: ________________________ 
Matéria: ________________________ 
Matéria: ________________________ 
Matéria: ________________________ 
Matéria: ________________________ 
Matéria: ________________________ 
Matéria: 

Quantidade utilizada/mês: __________ 
Quantidade utilizada/mês: __________ 
Quantidade utilizada/mês: __________ 
Quantidade utilizada/mês: __________ 
Quantidade utilizada/mês: __________ 
Quantidade utilizada/mês: __________ 
Quantidade utilizada/mês: __________ 
Quantidade utilizada/mês: __________ 
Quantidade utilizada/mês: 

Expressar na forma de metros (m); quilogramas (kg); litros (l); toneladas (t) ou 
unidades (Un.)  
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3. PRODUÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO 
3.1. Principais produtos gerados/comercializados por mês: 
Produto: ________________ 
Produto: ________________ 
Produto: ________________ 
Produto: ________________ 
Produto: ________________ 
Produto: ________________ 
Produto: ________________ 
Produto:  

Quantidade gerada/comercializada: ____ 
Quantidade gerada/comercializada: ____ 
Quantidade gerada/comercializada: ____ 
Quantidade gerada/comercializada: ____ 
Quantidade gerada/comercializada: ____ 
Quantidade gerada/comercializada: ____ 
Quantidade gerada/comercializada: ____ 
Quantidade gerada/comercializada:  

3.2. Capacidade de produção/comercialização por dia:____________________ 
3.3. Forma de armazenamento dos produtos: ___________________________ 
3.4. Existe periculosidade da atividade quanto à explosões, incêndios, 
trepidações? 
     Sim         Não. No caso de gerar algum risco, quais medidas são tomadas para 
minimizar ou de prevenção utilizadas pela empresa?  
Expressar na forma de metros (m); quilogramas (kg); litros (l); toneladas (t) ou 
unidades (Un.) 
 
 
4. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS 
ATENÇÃO: Empresas que fabricarem, comercializarem e/ou utilizarem produtos 
tóxicos, inflamáveis, químicos, anilinas, tintas, colas, resinas, óleos ou odoríferos, 
deverão atender as disposições previstas no Decreto Municipal n.º 0000 (que 
regulamenta) 
 
 
 
5. RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO 
EMPREENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
Informar quantidade  
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6. RESÍDUOS GERADOS NA ATIVIDADE 

RESÍDUO 
TIPO QUANTIDADE 

(Kg, l ou m³/mês) 
DESTINO FINAL 

 

LÍQUIDOS 
Exemplos: óleos, 
tintas, solventes, 
efluentes 

   

SÓLIDOS 
Exemplos: retalhos 
de tecido, latas, 
papel, plásticos, 
sintéticos 

   

ATMOSFÉRICOS 
Exemplo: caldeira, 
cabine de pintura, 
poeiras 

   

7. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS 
7.1. Sistema de Tratamento de 
Efluentes 
Estação de Tratamento de Efluentes  
Fase Primária 
Fase Secundária 
Fase Terciária 
Tanque de armazenamento para 
posterior tratamento em terceiros. 
OBS: Anexar autorização do 
responsável pelo tratamento. 
Outro. Qual? 

7.2. Corpo Receptor (local de despejo) 

dos Esgotos e Efluentes: 

Rede pública fluvial 
Rio, córrego ou outro manancial 
Nome do manancial:______________ 
OBS: Informações complementares 
quanto ao ponto de lançamento dos 
efluentes: 
Localização c/ referência: 

7.3. Tratamento de Esgotos 
Quanto aos esgotos de origem doméstica: 
Fossa Séptica 
Filtro anaeróbico 
Sumidouro (poço negro) 
Fossa Séptica e Sumidouro 
Rede Pública Pluvial (galeria) 
Rede coletora de esgoto sanitário 
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8. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
Vendido 
Transporte próprio 
Central de Resíduos  

Reciclado 
Doado  
Recolhimento Prefeitura (coleta) 

8.1. DADOS DO RECEPTOR FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
Nome: 
________________________________________________________________ 
CNPJ: 
________________________________________________________________ 
Endereço: ____________________________ Fone: ______________________ 

Cidade: _________________________ CEP: ___________ UF:_____________ 
N.º Licença de Operação: 
8.2. DADOS DO RECICLADOR DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
Nome: 
________________________________________________________________ 
CNPJ: 
________________________________________________________________ 
Inscrição Municipal n.º: _____________________________________________ 
Endereço: ________________________________ Fone: __________________ 

Cidade: ________________________ CEP: ___________ UF:______________ 
N.º Licença de Operação: 
8.3. TRANSPORTADOR DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
Nome:___________________________________________________________ 
CNPJ:___________________________________________________________ 
Inscrição Municipal n.º:  _____________________________________________ 

Cidade: __________________________ CEP: ____________UF:___________ 
Tipo(s) de Transporte(s): ____________________________________________ 
N.º Licença de Operação:____________________________________________ 
Placa(s) do(s) Veículo(s):  
 
 
9. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E SONORAS 
Há equipamentos de combustão?  Sim    Não  Qual? Assinalar abaixo: 

 Caldeira     Fornalha    Incinerador 
Alimentação dos equipamentos de combustão 

 Lenha     Gás      Óleo      Outro. Qual? __________________________ 
Há equipamentos de controle de emissões atmosféricas? 

 Sim     Não. Se afirmativo, descrever qual equipamento: _______________ 
Há exalação de odores perceptíveis com a atividade fora dos limites da Empresa? 

 Sim     Não. Se afirmativo, de que tipo: _____________________________ 
Há geração de ruídos no processo produtivo que possam ultrapassar os limites da 
empresa? 

 Sim     Não. Se afirmativo, de que tipo: _____________________________ 
Há equipamentos de controle das emissões de ruídos? 

 Sim     Não. Se afirmativo, descrever qual o equipamento e/ou instalações:  
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10. LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 
Rua: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rua: 
 

 
Assinalar o tipo de vizinhança num raio aproximado de 500 m: 

 escolas   residências   comércio   indústria   hospital  unidades de saúde  
 mata nativa   nascente   criação de animais   postos de combustíveis/ 

distribuidor de gás 
 centrais e/ou subestações elétricas   praças   parque   outros. 

Quais?  
 
 
11.  LAY-OUT DA EMPRESA 
Faça um desenho simplificado (Lay-out, croqui, planta baixa) da empresa, indicando 
o processo produtivo, incluindo a localização das aberturas (janelas, portas e outros), 
dos equipamentos de produção, armazenamento de matérias-primas, combustíveis, 
outros produtos utilizados e do produto acabado.  
Indicar no croqui, para cada área, a localização dos pontos de drenagem (lavagem 
de piso,...) e de geração de efluentes líquidos e o direcionamento dos mesmos, seja 
para esgotos pluviais, sumidouros, córregos ou outros quaisquer, indicando os 
pontos de entrada do esgoto da empresa nestes coletores. 
 
 

NÃO PREENCHER – USO INTERNO 
Zoneamento Urbano/Ambiental: 
 
Declaro que todas as informações contidas neste formulário são verdadeiras e 
correspondem à realidade. 
 
Nome: 
Local:       Data: 
Responsável pela empresa:___________________       __________________ 
Carimbo da empresa:                                   Assinatura/RG 

 
Localizar a empresa com  

zona, quadra e data 

R
ua

: 

R
ua: 
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Para melhor preenchimento das fichas, apresentam-se alguns elementos 
importantes: 
 
Campo Denominação Instruções Gerais 

 
 

 

 

Licenças 

Documento que autoriza, pelo prazo constante no mesmo, a 
viabilidade, a instalação ou o funcionamento de um 
empreendimento/atividade e determina os condicionantes 
ambientais. 
LICENÇA PRÉVIA (LP): é a licença que deve ser solicitada na 
fase de planejamento da implantação, alteração ou ampliação 
do empreendimento; 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI): é a licença que deve ser 
solicitada na fase anterior à execução das obras referentes ao 
empreendimento/atividade; nesta fase são analisados os 
projetos e somente após a emissão deste documento poderão 
ser iniciadas as obras do empreendimento/atividade; 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO): é a licença que deve ser 
solicitada quando do término das obras referentes ao 
empreendimento/atividade; somente após a emissão deste 
documento o empreendimento/atividade poderá iniciar seu 
funcionamento. 

5 Área útil da 
atividade produtiva 

Área útil refere-se a metragem do local onde há funcionamento 
na empresa. 

8 Insumos Insumo é toda a substância que intervém, faz parte do 
processo produtivo, beneficiando ou transformando a matéria-
prima. 

12 Resíduos Líquidos: São todos os despejos, na forma líquida, oriundos de 
qualquer atividade; 
Sólidos: São aqueles resultantes da atividade da empresa que 
apresente estado físico sólido, semi-sólido, pastoso ou ainda 
que apresente estado físico líquido com características que 
tornam inviável seu lançamento na rede de esgotos ou corpo 
d’água, independente de seu destino final; 
Atmosférico: São os lançamentos de matéria ou energia na 
forma de gás, vapor, fumo e material particulado no ar. 

  

Aspectos Complementares 

 Para a análise do licenciamento ambiental em Maringá/PR estaremos nos atendo a 

legislação pertinente, pois o município ainda não possui efetivamente implantado, de forma 

legal, o licenciamento ambiental. 

 Quando se analisa o procedimento de licenciamento no município de Maringá/PR percebe-

se que num município tão importante, a lei não está sendo colocada em prática. A 

Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SEUMA) não possui ainda um setor de 

licenciamento ambiental organizado, limitando-se apenas a emitir pareceres para liberação 

de alvará. 

 Segundo técnicos da SEUMA - Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – quando 

um empreendedor quer instalar-se em Maringá, encaminha a documentação solicitada 

primeiro à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Habitação que, após 

avaliação preliminar por um técnico, verifica a viabilidade da instalação, emitindo um laudo 

de viabilidade. O processo segue até a fase final, quando é realizada um vistoria por fiscais 
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da SEUMA que em sua maioria são técnicos de nível médio. O setor atualmente possui um 

funcionário de nível superior (Engenheiro), 18 fiscais (incluindo aí os ficais de comércio 

ambulante) e 04 funcionários administrativos para liberação do alvará. Os pareceres 

necessitariam de rigor técnico mais criterioso. 

 Para obter-se o Laudo de Viabilidade de localização, é necessário que esteja de acordo 

com a Lei n.º 331/99 – lei de uso e ocupação do solo. Se a atividade constar do decreto n.º 

35/98 deverá ser preenchido um formulário com maiores detalhes do processo funcional e 

produtivo do empreendimento, para que a SEUMA forneça parecer. 

 As atividades que necessitam de um parecer da SEUMA dizem respeito, sucintamente a: 

extração e tratamento de minerais; indústrias de produtos minerais não metálicos; indústria 

metalúrgica; indústria mecânica; indústria de material de transportes; indústria de papel e 

papelão; indústria de borracha; indústria de perfumaria, sabões e velas; indústria de couros, 

peles e produtos similares; indústria química; indústria de produtos de materiais de plásticos; 

indústria de produtos alimentícios; indústria de bebidas; indústria de fumo; indústrias 

diversas; indústria de utilidade pública; indústria de conservação, agricultura e criação 

animal; indústria têxtil; editoras e gráficas; serviços de alojamento e alimentação; serviços 

de preparação, manutenção e conservação de equipamentos; ensino público municipal; 

indústria de produtos farmacêuticos; serviços comerciais; serviços diversos; comércio 

atacadista; comércio varejista; serviços auxiliares de atividades econômicas; serviços 

comunitários sociais; serviços de transporte; comércio; incorporação, loteamento e 

administração de imóveis. 

 Preenchido o formulário, a SEUMA faz uma vistoria no local para verificar a adequação da 

atividade ao meio ambiente e emite um parecer assinado por um fiscal (nível médio) e não 

por um técnico especializado. Este parecer tem prazo de validade de até 2 (dois) anos, de 

acordo com o art. 2.º, § 1.º, do Decreto n.º 35/98. 

 Maringá ainda não possui um sistema de licenciamento ambiental efetivo, apesar de existir 

um decreto (035/98) regulamentando, porém, este nem sempre é observado de forma 

criteriosa. 

Sugestão para implantar o licenciamento ambiental em Maringá 

 Para implantar-se o licenciamento ambiental na prática torna-se necessário a adoção 

de um instrumental que vai desde recursos econômicos, recursos humanos, legais, sociais e 

até culturais, além de um Conselho Municipal do Meio Ambiente bem estruturado. 

 Entende-se também que é interessante se promover o estabelecimento de parcerias 

e convênios de cooperação técnica, sendo fundamental que haja um objetivo comum entre 

os vários setores da administração municipal, com conhecimento da importância do 
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licenciamento ambiental. Também a sociedade necessita estar esclarecida sobre a 

importância deste. 

 O licenciamento ambiental é um instrumento que e ajuda a promover o 

desenvolvimento de empreendimentos de forma sustentada. Para tanto é necessário que o 

município tenha uma secretaria de meio ambiente tendo como uma de suas finalidades 

implantar o licenciamento ambiental. 

 Esta secretaria deverá estar estruturada possuindo em seu quadro funcional técnicos 

qualificados que saibam identificar problemas ambientais, apontando soluções por meio de 

instrumentos legais. 

 Tem-se, desta forma, uma equipe multidisciplinar para avaliar, estabelecer parâmetros e 

diretrizes legais que orientem o direcionamento do desenvolvimento de empreendimentos 

de forma sustentável. Sugerimos ainda que esta equipe possa contar com um laboratório 

para realização de análises que se fizerem necessárias. 

 Reforçamos ainda que o licenciamento e a fiscalização permanente são ferramentas 

efetivas de controle ambiental. Uma não funciona sem a outra. Um treinamento operacional 

freqüente para fiscais e equipe técnica reverte numa importante parceria para implantar-se o 

controle de atividades poluidoras. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diminuir a degradação ambiental e melhorar a qualidade do ambiente em nível 

municipal dependem de investimentos por parte do poder público, qualificação técnica e 

sensibilização da comunidade. 

Antes de começar a pensar em mudar ou implementar uma política ambiental 

sustentável, o município precisa investir para formar e qualificar sua equipe técnica, visando 

a efetivação de um trabalho que resulte na melhoria da qualidade do ambiente e que tenha 

como efeito diminuir a ganância do lucro sem respeitar os recursos naturais. Esse efeito se 

chama sensibilização que resultará em conscientização, proporcionando mudanças de 

atitudes que reverte em melhoria de qualidade de vida. 

Se as propostas de implantação de uma nova política não estiverem objetivamente 

embasadas em conhecimento técnico, legislação e em normas vigentes, correremos o risco 

de assistir, mais uma vez, a aplicação de planos e “ações” corretas somente na aparência 

(no papel). 

Com base no conhecimento de forma conjunta e multidisciplinar é que será possível 

saber quais atividades poderão ser desenvolvidas. 
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 Desta forma o município poderá assumir uma política ambiental para 

sustentabilidade. 

Outro requisito indispensável é o investimento em educação para sustentabilidade 

para que cidadãos possam promover desenvolvimento comprometido com a qualidade do 

ambiente e respeitando os recursos naturais, entendendo como se refletem suas ações no 

meio. 

Somente o conhecimento (cultura) poderá produzir desenvolvimento consciente e 

conveniente para todos os cidadãos de um município. 

É necessário o poder público contribuir para promover um debate amplo onde devem 

intervir vários setores da sociedade: governo, empresariado e comunidade diretamente 

envolvidos. Além disso, discutir problemas cruciais que afetam toda a população, como o 

(des)controle da poluição que tem se tornado um verdadeiro refém de um jogo de interesses 

econômicos e políticos. 

A sociedade precisa adotar tecnologias mais limpas em seus diversos processos e 

tratar seus resíduos, evitando assim a poluição do meio ambiente. As ações sustentáveis 

são fundamentais para se evitar a degradação ambiental. 

O licenciamento ambiental contribui em um ato administrativo de gestão ambiental 

que pode ser assumido pelo município para as atividades cujo convênio como o órgão 

ambiental estadual conceder. 

O licenciamento ambiental pode gerar uma grande oportunidade para os municípios 

tomarem totalmente em suas mãos os destinos do seu território, ajustando à sua realidade. 

O município pode e deve ser mais exigente que os níveis estadual e federal zelando 

sempre com mais rigor para manutenção da qualidade do seu território. 

Porém, sabe-se que o uso desse instrumento, aparentemente simples, exige a 

estipulação de mecanismos, procedimentos e enfrentamento de problemas, bem como a 

tomada de decisão política. 

Sabemos que tudo isto pode implicar em impactos econômicos. É preciso estar 

atento para o fato de que existe uma grande resistência a mudanças, principalmente quando 

envolve interesses contrários a causa pública. 

Para se tornarem práticos os municípios necessitam organizar-se tecnicamente e ter 

metodologias bem definidas para iniciar suas ações, sejam ações especificas para o 

município, sejam em consórcios intermunicipais. Por isso é importante construir sistemas 

avançados de planejamento, de licenciamento, de controle, fiscalização e de 
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conscientização ambiental buscando, sempre, mecanismos que conduzam à 

sustentabilidade de suas estruturas e à competência de suas instituições. 

É necessário incentivar as iniciativas que respeitem e ajudem a conservar a 

biodiversidade, estimulando e sensibilizando a prática do desenvolvimento sustentável: só 

assim iremos garantir o futuro das próximas gerações. 

É necessário que haja compatibilidade entre desenvolvimento econômico e 

manutenção de equilíbrio ambiental. 

Para que isso ocorra, o uso de instrumentos como o licenciamento ambiental, deve 

ser utilizado. A finalidade maior de promover o uso adequado do ambiente deve assegurar 

que o tão necessário desenvolvimento possa acontecer de forma disciplinada, provocando o 

menor impacto possível sobre o meio e possibilitando que as futuras gerações desfrutem 

também de um ambiente saudável. 
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