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UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A ÁREA DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL E ATUAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 
Estudante: Lucas Bauer dos Santos 
Orientador: Prof. Dr. Alberto Eduardo Knies 

 
RESUMO 

 
A atuação do Engenheiro Agrônomo como profissional liberal apresenta-se como uma 
boa opção, principalmente para o profissional recém formado, devido muitas vezes 
não possuir alternativa viável de inserção no mercado de trabalho. No campo das 
atividades desenvolvidas profissionalmente pelo Engenheiro Agrônomo, entre eles 
está o Licenciamento Ambiental, atividade primordial, necessária e compulsória para 
o desenvolvimento de muitos empreendimentos, ao exemplo algumas atividades 
agrícolas, as quais, mesmo com formação específica na área agrícola, para realização 
do Licenciamento Ambiental os Engenheiros Agrônomos não a exercem com 
exclusividade. Neste sentido o Engenheiro Agrônomo recém formado deve possuir o 
conhecimento necessário para aproveitar as oportunidades existentes, se inserindo 
no mercado de trabalho de forma capaz e dinâmica, sob pena de ser excluído 
sumariamente do cenário laboral. Neste campo, observa-se o crescimento das 
demandas ligadas ao Licenciamento Ambiental, decorrente dos efeitos negativos 
produzidos pelas atividades econômicas e principalmente pela consciência ambiental 
gerada pela população sobre a problemática ambiental mundial, motivo pelo qual, um 
profissional capacitado e possuindo uma formação específica para a regularização 
ambiental de um empreendimento, trás um acentuado nível de sustentabilidade ao 
sistema produtivo em destaque. Assim, claramente verifica-se que a atuação do 
Engenheiro Agrônomo como técnico responsável para determinadas atividades é 
preponderante para o sucesso do empreendimento, pois consegue, através dos seus 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, adequar a problemática de se produzir 
sem gerar danos ao meio ambiente e tudo isso dentro dos padrões legais exigidos, 
adequando o trinômio produção x legalidade x sustentabilidade. Assim, a presente 
revisão bibliográfica sobre o a temática do Licenciamento Ambiental, buscou avaliar a 
necessidade de introdução mais profícua sobre o tema nos cursos de Agronomia da 
UERGS, indicando também dentro da legislação ambiental vigente quais as atividades 
licenciáveis poderiam ter a exclusividade da função técnica do Engenheiro Agrônomo 
para o Licenciamento Ambiental por exclusividade, como também incentivar que os 
profissionais formados em Agronomia, intercedam junto ao seu conselho de classe, 
para que criem-se atribuições especificas de acordo com sua formação para algumas 
atividades de conhecimento técnico, entre elas, o Licenciamento Ambiental nas 
atividades ligadas exclusivamente à agricultura. 
 

Palavras-chave: atribuições profissionais, mercado de trabalho, legislação ambiental. 
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A BIBLIOGRAPHIC REVIEW ON THE AREA OF ENVIRONMENTAL LICENSING 
AND THE PRACTICE OF AGRONOMICAL ENGINEERING 

 
Student: Lucas Bauer dos Santos 
Advisor: Prof. Dr. Alberto Eduardo Knies 
 

ABSTRACT 
 

The role of the Agricultural Engineer as a self-employed professional is a good option, 
especially for newly graduated professionals, as they often do not have a viable 
alternative for insertion in the labor market. In the field of activities professionally 
developed by the Agricultural Engineer, among them is Environmental Licensing, a 
primordial, necessary and compulsory activity for the development of many projects, 
for example some agricultural activities, which, even with specific training in the 
agricultural area, to carry out the Environmental Licensing Agronomists do not exercise 
it exclusively. In this sense, the newly graduated Agricultural Engineer must have the 
necessary knowledge to take advantage of the existing opportunities, entering the 
labor market in a capable and dynamic way, under penalty of being summarily 
excluded from the labor scenario. In this field, there is a growth in demands related to 
Environmental Licensing, resulting from the negative effects produced by economic 
activities and mainly by the environmental awareness generated by the population 
about the global environmental problem, which is why a trained professional with 
specific training to the environmental regularization of an enterprise brings an 
accentuated level of sustainability to the highlighted production system. Thus, it is 
clearly seen that the role of the Agricultural Engineer as responsible technician for 
certain activities is preponderant for the success of the enterprise, as he manages, 
through his knowledge acquired in the classroom, to adapt the problem of production 
without causing damage to the environment. environment and all this within the 
required legal standards, adapting the triad production x legality x sustainability. Thus, 
this bibliographical review on the subject of Environmental Licensing, sought to assess 
the need for a more fruitful introduction on the subject in the courses of Agronomy at 
UERGS, also indicating within the current environmental legislation which licensable 
activities could have the exclusivity of the technical function of Agronomist for 
Environmental Licensing by exclusivity, as well as encouraging professionals trained 
in Agronomy to intercede with their class council, so that specific assignments are 
created according to their training for some technical knowledge activities, including 
the Environmental Licensing in activities related exclusively to agriculture. 
 
Keywords: professional attributions, labor market, environmental legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre a área de atuação do Engenheiro Agrônomo como profissional liberal está 

o Licenciamento Ambiental, uma alternativa bastante viável de inserir este profissional 

no mercado de trabalho. Para atuar neste ramo, o profissional deve possuir 

conhecimento da legislação ambiental vigente, bem como buscar trazer ao seu nicho 

de negócio uma consciência empresarial, bem como habilidade para utilizar os 

recursos existentes da melhor forma possível, aproveitando ao máximo as 

oportunidades de negócios. No ramo do Licenciamento Ambiental, principalmente no 

que se refere às atividades agrícolas propriamente ditas, vislumbra-se um campo fértil 

de trabalho para o Engenheiro Agrônomo, principalmente por suas específicas 

atribuições previstas no Art. 5° da Resolução CONFEA n° 1.010/05: 

Atividade 01 - Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; 
Atividade 02 - Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental; Atividade 
04 - Assistência, assessoria, consultoria; 
Atividade 05 - Direção de obra ou serviço técnico; 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer 
técnico, auditoria, arbitragem; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo ou função técnica; 
Atividade 08 - Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, 
experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração, controle de qualidade; Atividade 
11 - Execução de obra ou serviço técnico; 
Atividade 12 - Fiscalização de obra ou serviço técnico; 
Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
Atividade 14 - Condução de serviço técnico; 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção; 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; 
Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação; 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 

Como também, pela área de atuação do Engenheiro Agrônomo, elencadas pelo 

Art. 2° da Resolução CONFEA n° 1.048/13: 

I - aproveitamento e utilização de recursos naturais; 
II - meios de locomoção e comunicações; 
III - edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos 
seus aspectos técnicos e artísticos; 
IV - instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e 
extensões terrestres; e 
V - desenvolvimento industrial e agropecuário. 
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Frisa-se que atividades econômicas sem o devido acompanhamento técnico, 

geram um acentuado índice de problemas ambientais, motivo pelo qual, buscando 

atividades e empreendimentos cada vez mais sustentáveis no ponto de vista 

econômico e ambiental, trazem uma crescente demanda por profissionais que 

trabalhem com licenciamento ambiental. 

Ao longo dos anos o poder público brasileiro criou mecanismos jurídicos, que 

visaram se adaptar à conservação do meio ambiente, com o objetivo principal de se 

adequar a disposição legal contida no Art. 225 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, onde entre tais normas figuram a Lei n° 9.605/96 - Lei dos Crimes 

Ambientais, Resolução CONAMA n° 237/97 – Fixa a obrigatoriedade do 

Licenciamento Ambiental em determinados empreendimento, o Decreto n° 6.514/08 – 

Dispõem infrações e sansões ao meio ambiente, Lei Complementar n° 140/2011 – 

Fixa normas entre os entes federativos sobre a proteção ambiental e a Resolução 

CONSEMA n° 372/18 – Que a nível local e regional, trouxe quais os 

empreendimentos/atividades tem a necessidade de Licenciamento Ambiental. 

Assim, com legislações atualizadas e adequadas no ponto de vista ambiental, 

trouxe segurança jurídica aos profissionais que exercem suas atividades no ramo 

ambiental, assumindo um importante papel para a fiscalização, legalização, avaliação 

e adequação de atividades econômicas dos produtores rurais, oferecendo não só 

serviços ligados ao Licenciamento Ambiental, mas também suporte para as atividades 

de interesse da agronomia, no setor produtivo, industrial e empresarial em 

conformidade com a legislação ambiental vigente. 

Neste sentido, o mecanismo do Licenciamento Ambiental atua na defesa do 

meio ambiente interferindo de forma sustentável ao crescente desenvolvimento 

econômico, onde que atualmente, mesmo que a população possua uma consciência 

ambiental bastante acurada, coube ao poder público a missão de interferir nas 

atividades antrópicas que envolvam o meio ambiente no ponto de vista produtivo, 

criando assim o Licenciamento Ambiental, mecanismo administrativo/técnico/jurídico 

implementado pela legislação, com a finalidade de padronizar as intervenções do 

homem de forma sustentável junto ao meio ambiente. 

O Licenciamento Ambiental é um processo administrativo que deve ser 

acompanhado por um técnico habilitado, com formação mínima admitida para o 

empreendimento e consequentemente devidamente credenciado em seu órgão de 

classe, o qual lhe emitirá para cada atividade de licenciamento uma respectiva 
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autorização1. Este processo que tem por finalidade gerar uma Licença Ambiental, da 

qual autoriza o empreendedor a executar a atividade solicitada no licenciamento, 

cerca o procedimento de formalidades constantes em um arcabouço jurídico que 

disciplina normas para sua liberação. 

No caso desta Revisão Bibliográfica, traremos uma síntese e análise do 

processo de licenciamento ambiental, lacuna da qual taxativamente se complementa 

ao processo de formação do curso de Agronomia, matéria da qual é extremamente 

valorosa no ponto de vista laboral, quando o profissional começar a exercer suas 

funções como Engenheiro Agrônomo, analisando e trazendo a baila aspectos 

importantes ligados ao Licenciamento Ambiental, in verbis, em especial a atividades 

e empreendimentos de impacto local e regional passíveis de licenciamento, como por 

exemplo a irrigação superficial, irrigação por aspersão/localizada, drenagem agrícola, 

barragem / açude para irrigação – apenas para fornecimento de água, criação de aves, 

suínos, ovinos e bovinos no sistema intensivo, açudes em geral de acordo com o 

tamanho, açude para dessedentação animal, centrais de beneficiamento de dejetos 

de animais confinados, piscicultura de espécies nativas e exóticas no sistema 

extensivo, semi-intensivo e intensivo, mistura de fertilizantes, secagem – moagem e 

beneficiamento de grãos, beneficiamento e industrialização de leite e derivados, 

agroindústrias, produção de carvão vegetal em fornos, secador de fumo, distribuidora 

de fertilizantes, bem como demais atividades que dentro dos níveis de conhecimento 

do Engenheiro Agrônomo possam ser licenciadas. 

Em complemento, tal estudo buscou analisar a Grade Curricular do curso de 

Agronomia da UERGS (Anexo 01), no que se refere ao tema Licenciamento 

Ambiental, com a finalidade de se traçar uma possível sugestão quanto a alteração 

do conteúdo programático, buscando levar ao conhecimento do aluno em sala de aula 

um conhecimento tão necessário e importante para o dia-a-dia da atividade 

profissional do Engenheiro Agrônomo em determinadas atividades, como por exemplo 

a necessidade compulsória do Licenciamento Ambiental para o cultivo de arroz 

irrigado2, trazendo por via reflexa uma atividade laboral imediata a tal profissional. 

Sobre o tema de análise da Grade Curricular do curso da UERGS, vislumbra-

se que infelizmente, o Programa Curricular do curso de Agronomia apresenta uma 

estrutura deficitária e carente quanto à capacitação de profissional voltado ao lado 

                                            
1 Autorização: ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 
2 CODRAM 111,30 – Irrigação pelo método superficial – Resolução CONSEMA nº 372/2018. 
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empreendedor e inovador no que tange Licenciamento Ambiental, em específico, onde 

que, mesmo que tratado sumariamente durante o curso, não tem o aprofundado de 

estudo que merece, principalmente no que se refere o seu processo de 

encaminhamento e formatação, baseando-se no pressuposto que grande parte dos 

empreendimentos licenciáveis vem do ramo agrícola. 

Por fim elenca-se que tal Revisão Bibliográfica buscou trazer ao conhecimento 

temas sobre o processo de Licenciamento Ambiental como uma de tantas outras 

atividades propostas e disponíveis de trabalho para o profissional formado em 

Agronomia, como também buscar servir como base inicial para se buscar corrigir a 

formação curricular do Curso de Agronomia da UERGS, tendo também como uma 

possível conseqüência o incentivo para uma maior participação dos conselhos de 

classe dos profissionais formados em Agronomia, para a defesa das atribuições 

profissionais de seus credenciados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar uma revisão bibliográfica sobre a temática do licenciamento ambiental, 

buscando avaliar a necessidade de introdução mais profícua sobre o tema nos cursos 

de Agronomia da UERGS. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Indicar a partir da legislação ambiental vigente, quais as atividades poderiam 

possuir a obrigatoriedade de Licenciamento Ambiental exclusivamente por 

profissionais formados em agronomia; 

- Identificar nos cursos de agronomia da UERGS, sobre a necessidade de 

inserção em sua grade curricular de um Componente Curricular que discipline o tema 

Licenciamento Ambiental; 

- Incentivar aos futuros e também aos já formados Engenheiros Agrônomos, 

que intervenham junto aos órgãos de classe (CREA), para que se criem Câmaras 

Setoriais que busquem trazer a compreensão e a consequente mudança da legislação 

vigente, criando atribuições específicas aos Engenheiros Agrônomos quanto as 

atividades de formatação do Licenciamento Ambiental exclusivamente a estes 

profissionais. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia do presente estudo se baseia em uma revisão bibliográfica e 

documental, com compilação da legislação ambiental vigente, com a finalidade de 

apresentar e discutir o conhecimento sobre o tema Licenciamento Ambiental traçando 

um apanhado legal desde a sua criação ao longo da história legislativa Brasileira, até 

parâmetros primários para sua confecção.  

Além disso, tal pesquisa buscou realizar uma revisão bibliográfica junto as 

atividades e empreendimentos de impacto local e regional previstas na Resolução 

CONSEMA n° 372/2018, apontando quais atividades (Quadro 01), que 

essencialmente por se tratarem de cunho especificamente agrícola, deveriam ter seu 

Licenciamento Ambiental feito em exclusividade sob a supervisão técnica de um 

Engenheiro Agrônomo, pela natureza de sua formação acadêmica na área de 

produção agrícola, aliando a excelência do binômio “produzir com sustentabilidade 

ambiental”. 

Aliado a revisão bibliográfica da legislação ambiental vigente, analisar e 

comparar com a Grade Curricular do curso de Agronomia da UERGS (Anexo 01), 

buscando levar ao conhecimento dos acadêmicos de forma contundente e não 

abrangente os conhecimentos sobre o Licenciamento Ambiental, principalmente 

aqueles de cunho essencialmente agrícolas, propiciando ao discente identificar as 

atividades e empreendimentos licenciáveis, proporcionando maior facilidade na 

confecção e encaminhamentos de tal procedimento quando formado e estabelecendo 

um novo nicho de trabalho para sua vida profissional. Neste sentido, buscar sugerir 

sobre a necessidade de inserção na grade curricular do curso de agronomia da 

UERGS um Componente Curricular que discipline o tema Licenciamento Ambiental 

como forma emergente para suprir as demandas ambientais vindas dos vieses da 

profissão. 

Por fim, metodologicamente falando com relação ao conhecimento detalhado 

sobre a legislação ambiental, em específico ao tema Licenciamento Ambiental, cabe 

nesta Revisão Bibliográfica apontar, também o viés de se buscar alcançar 

conscientizar os Engenheiros Agrônomos sobre a necessidade de maior coesão e 

organização de tais profissionais junto ao seu órgão de classe, incentivando aos 

futuros e também aos já formados Engenheiros Agrônomos, que intervenham junto ao 
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CREA, para que se criem Câmaras Setoriais que visem a mudança da legislação 

vigente, criando atribuições específicas aos Engenheiros Agrônomos quanto as 

atividades de formatação do Licenciamento Ambiental exclusivamente a estes 

profissionais nas atividades/empreendimentos diretamente ligados ao ramo agrícola, 

sem detrimento das demais áreas de atuação do Engenheiro Agrônomo, junto ao 

processo de Licenciamento Ambiental. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo abordará temas ligados ao Licenciamento Ambiental, 

relacionados à legislação ambiental vigente, tomando por base as normas 

procedimentais adotadas no Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de se 

obter as devidas Licenças Ambientais emitidas para as atividades de interesse da 

Agronomia, tendo como técnicos responsáveis pelos empreendimentos os 

profissionais formados em Agronomia. 

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

Seguindo os ensinamentos de Oliveira Junior (2006), a mítica do surgimento 

da preocupação ambiental a nível mundial vem da preocupação do crescente e 

exponencial crescimento populacional. 

Duarte; Wehrmann (2002), explanam que em 1860 na Inglaterra, foram criados 

os primeiros grupos protecionistas do meio ambiente, sendo que em 1863 foi criado o 

primeiro órgão de controle de poluição. Logo após, em 1965 foi criado na Grã-

Bretanha o primeiro grupo ambientalista de cunho privado do mundo, tendo, logo 

após, sido o primeiro acordo internacional sobre meio ambiente assinado em 1886. 

Bursztyn; Bursztyn (2001), trazem que o berço da política ambiental mundial 

vem dos Estados Unidos e da Europa no século XIX, pela preocupação com a 

conservação ambiental, como também com os efeitos da poluição sobre a saúde 

humana e o esgotamento dos recursos materiais e energéticos. Nesta seara, verifica-

se que foi nas últimas quatro décadas, que se formou um aprimorado paradigma 

ambiental mais aprimorado com as demandas atuais, integrados e multidisciplinar, 

que ganharam forma sob a influência da publicação das obras: “Primavera Silenciosa”, 

de Rachel Carson em 1962, “A Bomba Populacional”, de Paul Ehrlich em 1968, “O 

Negócio É Ser Pequeno”, de Ernst Schumacher em 1973, entre outras que foram 

influenciadoras diretas da preservação ambiental a nível mundial. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

ECO 92, ocorrida no Rio de Janeiro/Brasil em 1992, exerceu um propósito contagiante 

de disseminação dos conceitos de preservação ambiental a nível global, sendo 

facilmente possível distinguir o surgimento progressivo de novos atores no campo 
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ambiental, avançando principalmente atitudes vindas de empresas, que começaram 

a vislumbrar oportunidades de mercado, mediante a utilização de estruturas 

corporativas de gestão ambiental, avançando a sistemática chamada “eco 

diplomacia”, colaborando com convenções internacionais sobre a problemática 

ambiental global, alcançando fortes repercussões diplomáticas, políticas, econômicas 

e jurídicas como formas influenciadoras em diferentes países. 

Soromenho Marques (2004), alerta que para a implementação de uma política 

ambiental, o Estado através de dos mais variados instrumentos, alguns dos quais 

dependem da participação marcante da sociedade civil, no âmbito de uma democracia 

participativa. Aponta ainda, que o Estado deve ter participação marcante em apurar a 

capacidade de intervenção normativa e reguladora do legislativo, integrar a política 

ambiental como política de governo e de alcance estratégico de longo prazo, estar 

aberto às iniciativas da sociedade civil e arriscar na capacidade de dar exemplo e de 

ser pioneiro no cenário internacional. 

Enquanto isso, Le Prestre (2000), leciona que cabe ao Estado definir políticas 

públicas em matéria ambiental, pois, devido a suas especificidades técnicas, 

apresentam uma complexidade superior às políticas em outras áreas, devido a 

dificuldade em identificar o instante exato das decisões, pois envolvem um complexo 

aparato de diferentes atores, por ter uma imprevisibilidade de consequências numa 

perspectiva de longo prazo, por trazer conflitos em determinadas situações e por final, 

aponta a dependência da conscientização humana como agente catalisador de 

problemas e soluções de cunho ambiental. 

Magrini (2001) aponta que o Brasil, no ponto de vista da gestão e da política 

ambiental, trouxe um desenvolvimento relativo ao mesmo espaço de tempo do quadro 

internacional, evidentemente relacionando esse processo de desenvolvimento 

marcado por características e especificidades relacionadas à economia, à política e à 

cultura, como em conluio a fatores externos de pressão, que fizeram com que as 

diferentes fases observadas internacionalmente se apresentassem por vezes 

desatualizadas e por vezes sobrepostas, no caso em específico do cenário Brasileiro. 

Fazendo uma análise da evolução do sistema jurídico ambiental Brasileiro, 

verifica-se claramente que em 1934 houve um significativo avanço no ordenamento 

jurídico ambiental, pela criação do Decreto-Lei 23.793 de 23/01/1934 (primeiro Código 

Florestal), do Decreto-Lei 24.043 de 10/06/1934 (Código de Águas) e do Decreto-Lei 

24.645 de 10/07/1934, que coibiu os maus tratos contra animais. Também em 1934 a 
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Constituição promulgada em 16/07/1934, ampliou o certame legislativo de sua 

antecessora, passando a disciplinar as riquezas do subsolo, metalurgia, água, energia 

hidrelétrica, florestas, caça, pesca e sua exploração. 

As Constituições da República Federativa do Brasil subsequentes, em 

específico a de 1937 praticamente repetiu a anterior, o mesmo se dizendo a respeito 

da promulgada em 1946. Cabe ressaltar, que ainda sob a égide da Constituição de 

1937, foi criado nosso atual Código Penal de 1940, que tipificou condutas que 

indiretamente englobam o meio ambiente. Já sob o caderno legal constituído pela 

Constituição de 1946, entrou em vigor o antecessor do nosso atual Código Florestal 

(Lein° 12.251/2012), o qual aquele (Lei 4.771/65), passou já a definir as florestas e 

demais formas de vegetação como bens de interesse comum, bem como também as 

Áreas de Preservação Permanente – APPs. 

Neste cenário, o meio ambiente, como termo jurídico perfeito e consagrado pela 

letra constitucional, somente veio a ser inserida como obrigação erga homines a partir 

da promulgação da nossa atual Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, especificamente no seu Art. 5º, inciso LXXIII, como Direito Fundamental da 

população, apresentando ao cidadão como um todo com a participação nos atos de 

proteção ambiental, conforme segue: 

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente (grifei) e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

Ainda, sob o âmago federal, com influência da Conferência de Estocolmo de 

1972, foi criada em 1973 a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), sendo na 

época uma das 16 secretarias especificas no mundo, onde no Brasil seu principal 

papel desempenhado foi a criação de estações ecológicas, hoje uma das modalidades 

de unidades de conservação de proteção integral. 

No Brasil, as políticas públicas sobre o meio ambiente começaram a ter 

consistência conclusiva e de fato na década de 80, com a entrada em vigor da Lei 

6.938/81, onde foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

este do qual representou expressivo avanço das políticas públicas de meio ambiente, 

prevendo a descentralização gerencial ambiental, a ampla participação do setor 

produtivo e da sociedade civil como também a edição de marcantes resoluções, tais 
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como a Resolução n° 001/86 e a Resolução n° 237/97, que trouxeram a 

obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental para as atividades que tragam ou 

possam trazer degradação ao meio ambiente e no caso de potencial ou significativo 

impacto a obrigação da elaboração de EIA/RIMA. 

Araújo (2007), frisou que o SISNAMA mesmo tendo sido criando a período 

razoável de tempo e instituído, à época há mais de 25 anos, ainda, na ocasião não se 

encontrava estruturado e articulado como um verdadeiro sistema nacional, o que na 

atualidade, em pleno ano 2021 não se vislumbra a sua esperada articulação e 

funcionamento, tendo como exemplos apontados pelo autor à época, as quais ainda 

persistem: I) centralização injustificada de atribuições no Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA); II) sobreposição e conflito nas atuações do MMA/IBAMA e dos órgãos 

seccionais (no RS SEMA, FEPAM); III) indefinição do papel dos órgãos locais (SMMA) 

e conflito entre eles e os órgãos seccionais; IV) indefinição dos limites do poder 

normativo do CONAMA; e V) falta de diálogo com sistemas voltados a áreas 

específicas da gestão ambiental, como o Departamento de Recursos Hídricos (DRH), 

que reúne os comitês de bacia e as agências de água. 

O CONAMA, por sua vez, tendo por base das áreas de saúde e educação, 

replicou nos demais níveis da Federação a criação de conselhos de meio ambiente 

nos município, estados e Distrito Federal, representando caso típico de política pública 

de autolimitação da autoridade governamental, em favor de uma gestão ambiental 

compartilhada e transparente com a sociedade civil, que por meio de seus 

representantes nos conselhos, aos processos decisórios quanto ao licenciamento 

ambiental, trouxe, o Poder Público, a democratização de sua atuação nessa área, 

embora ainda frequentemente hajam críticas quanto às legitimidades dessas 

representação. 

Ainda, com referência à Lei 6.938/81, foi a base para a introdução do 

gerenciamento ambiental no Brasil, onde até sua entrada em vigor, existiam leis 

federais e estaduais esparsas, que isoladamente traziam temas florestais e ligados 

aos recursos hídricos, que davam suporte à criação de estruturas voltadas ao controle 

das fontes de poluição, em especial das chamadas zonas críticas, sem colocar em 

pauta uma visão sistêmica dos princípios, objetivos e instrumentos que formalizassem 

uma política pública voltada para a melhoria da qualidade e da gestão ambiental. 
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4.2 O CONSERVACIONISMO AMBIENTAL 

 

A Conferência de Estocolmo em 1972 foi o marco do debate das questões 

ambientais, onde em um fórum Mundial, as preocupações com o Meio Ambiente 

passaram a ganhar espaço nas políticas públicas de todas as Nações, sendo 

discutidas nesta ocasião as previsões relacionadas ao crescimento populacional 

mundial relacionando com a capacidade de o planeta suportar os efeitos desse 

crescimento pelos setores da economia no ambiente (FARIA; SILVA, 2007; FILHO, 

2011).  

Em contrapartida, apesar da consciência da sociedade com relação ao meio 

ambiente e a entrada em vigor de Normas e Leis que reiteravam sobre o papel de 

cada ente da sociedade, principalmente dos setores produtivos relacionados à 

preservação ambiental e com as sansões existentes para os crimes ambientais, 

somente nos últimos anos a fiscalização e o rigor das leis tornaram-se mais efetivos 

(KIRCHHOFF, 2004; FARIA; SILVA, 2007; MAZZONI, 2011). 

Assim, as empresas se depararam com um mercado cada vez mais exigente e 

competitivo, com a divulgação para o consumo de produtos e de serviços oriundos de 

setores com responsabilidade ambiental, passando assim a adotar estratégias cada 

vez mais voltadas à questão ambiental, bem como seguindo as determinações legais 

para a operação de seus empreendimentos (BORELLA; NAIME, 2010; ANHOLON et 

al., 2011). 

Neste contexto, criou-se um novo panorama, onde as empresas e os demais 

setores da sociedade tornaram-se obrigados a se adequar à regulamentação vigente 

das normas ambientais, de maneira a promover um desenvolvimento que cada vez 

interferisse menos no Meio Ambiente (FARIA; SILVA, 2007).  

Legalmente, objetivando prevenir danos ambientais causados pelos 

empreendimentos do setor produtivo, criou-se a Resolução CONAMA nº 237/97, que 

regula as normas e os procedimentos para o Licenciamento Ambiental, estabelecendo 

que a licença definitiva para a operação de empreendimentos ou de atividades com 

potencial de degradação ambiental só deverá ser permitida em função do prévio 

estudo e Relatório de Impacto Ambiental (KIRCHHOFF, 2004). 

No ano seguinte a criação da Resolução CONAMA nº 237/97, entra-se em vigor 

a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), estabelecendo punições aos crimes 

ambientais promovidos por pessoa jurídica ou física, variando as penas por crimes 
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dessa natureza de restrições à pessoa jurídica, como suspensão das atividades 

(parcial ou total), interdição temporária do empreendimento ou atividade ou 

impossibilidade de obter do Poder Público subsídio, subvenções ou doações e com 

relação às pessoas físicas as penalidades abrangem desde multas até detenção 

(FARIA; SILVA, 2007). 

Desta forma, visualiza-se que a partir da entrada em vigor dessas novas 

legislações, as empresas procuraram adequar os seus empreendimentos e atividades 

à legislação vigente, objetivando legalizar seu estabelecimento e funcionalidade de 

suas atividades econômicas, de acordo com as novas regulamentações, buscando 

um desenvolvimento sustentável (FARIA; SILVA, 2007; BORELLA; NAIME, 2010). 

 

4.3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

O gerenciamento feito no âmbito ambiental, aliado ao licenciamento ambiental, 

advém da intervenção do Poder Público em atividades de níveis privados, tendo como 

finalidade dar proteção ao meio ambiente, buscando se assegurar de um 

desenvolvimento sustentável associado a uma conservação ambiental dentro dos 

parâmetros aceitáveis dentro do sistema (VIANA et al, 2003). 

Neste sentido, o Licenciamento Ambiental3 apresenta-se como o mecanismo 

administrativo, do qual através dos estudos específicos para cada empreendimento 

licenciável, dá suporte ao homem, através de uma autorização estatal, a intervir de 

forma legal no sistema no ponto de vista ambiental. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, no Parágrafo Único do Art. 

170 fala que “é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independente de autorização de órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei”. 

Neste viés, os incisos IV e V do Parágrafo 1º do Art. 225, também da Lei Maior, frisa 

que incumbe ao Poder Público: 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 

e o meio ambiente; 
 

                                            
3 Conceituação cf. Art. 2º, I da Lei Complementar nº 140/2011 e Art. 1º da Resolução 237 do CONAMA. 
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Elenca-se, que a Constituição da República Federativa do Brasil em nenhum 

momento apresenta os termos de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e 

licenciamento ambiental, referindo-se tão somente apenas ao Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), o qual é um estudo costumeiramente exigido, previamente a um 

empreendimento ou atividade que possivelmente possa trazer significativa 

degradação ambiental. Tais termos costumam estar associados ao Relatório de 

Impacto no Meio Ambiente (RIMA), estudo mais abrangente e condensado, que em 

linguagem menos técnica explana os principais pontos analisados como também a 

sua respectiva conclusão. 

No âmbito dos entes federados, somente as Constituições Estaduais dos 

estados do Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo, trazem 

referência ao Licenciamento Ambiental, tendo os demais fazendo alusão tão somente 

ao EIA, ao exemplo de nosso estado do Rio Grande do Sul, o qual no Inciso V do 

Parágrafo Primeiro do Art. 251 de nossa Constituição Estadual traz o Estudo do 

Impacto Ambiental como uma exigência para o funcionamento de alguns 

empreendimentos: 

Art. 251. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, 
preservá-lo e restaurá-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo a 
todos exigir do Poder Público a adoção de medidas nesse sentido. (Vide Leis 
n.os 9.519/92 e 11.520/00) 

§ 1.º Para assegurar a efetividade desse direito, o Estado desenvolverá ações 
permanentes de proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, 
incumbindo-lhe, primordialmente: 

V - exigir estudo de impacto ambiental (grifei) com alternativas de 
localização, para a operação de obras ou atividades públicas ou privadas que 
possam causar degradação ou transformação no meio ambiente, dando a 
esse estudo a indispensável publicidade; 

 

Ainda, analisando a legislação federal, contundentemente fazendo menção a 

disciplina contida no inciso IV, Parágrafo Primeiro do Art. 225 da CRFB, verifica-se 

que tal necessidade foi taxada pelo Art. 10° da Lei n° 6.938/81, onde trouxe a 

necessidade para o seu funcionamento ou instalação do Licenciamento Ambiental: 

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 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011). 
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Nesta seara, o Art. 8° da já comentada Lei n° 6.938/81, trouxe ao Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) a atribuição administrativa de estabelecer 

normas e critérios para realização do licenciamento ambiental, sendo editada no ano 

de 1997 a Resolução CONAMA n° 237, que disciplinou de forma genérica o 

licenciamento ambiental a nível nacional:  

Art. 8º Compete ao CONAMA: (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 
I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser 
concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA (Redação dada pela 
Lei nº 7.804, de 1989); 

A Resolução CONAMA nº 237/97, estabelece que o licenciamento ambiental é 

tido como um procedimento do qual os órgãos ambientais4 liberam através da 

expedição de uma Licença Ambiental5 empreendimentos potencialmente ou 

efetivamente causadores de significativa degradação6 a entrarem em atividade, 

através de um controle rigoroso dos impactos que possam vir a causar ao meio 

ambiente. Assim, cabe ao órgão ambiental competente definir os critérios de 

exigibilidade, o detalhamento e a complementação das atividades licenciáveis de 

acordo com as especificidades, os riscos ambientais, o porte entre outras 

características do empreendimento ou atividade7.  

Deste modo, para se obter uma Licença Ambiental para empreendimentos com 

maiores impactos ambientais, o devido mecanismo administrativo do Licenciamento 

Ambiental deve vir acostado de um prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA), ao qual dar-se-ão 

publicidade, garantindo a realização de audiências públicas, quando couber ou haver 

necessidade, de acordo com a regulamentação, com a finalidade de buscar um debate 

comunitário local para então liberar uma Licença Ambiental definitiva8. Verificando que 

a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significante 

degradação ambiental, o órgão competente definirá os estudos ambientais pertinentes 

ao respectivo processo de licenciamento9, que encaminhará a nível local aos 

                                            
4 No caso do RS – IBAMA, FEPAM, SEMA, SMMA. 
5 Conceituação cf. Art. 1º, II da Resolução 237 do CONAMA. 
6 Estes empreendimentos encontram-se listados, a nível de Rio Grande do Sul, na Resolução 
CONSEMA nº 372/2018. 
7 Cf. § 2º, do Art. 2º da Resolução 237 do CONAMA. 
8 Cf. Art. 3º da Resolução 237 do CONAMA. 
9 § único, do Art. 3º da Resolução 237 do CONAMA. 
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Conselhos Municipais de Meio Ambiente que emitirão resoluções sobre o 

empreendimento. 

Nesta seara, Milaré (2001) e Farias (2006), referem que em tese, a AIA pode 

ocorrer interna e externamente ao processo administrativo de licenciamento 

ambiental, onde que todas as atividades efetivas ou potencialmente degradadoras 

estão sujeitas. 

Enquanto isso, o EIA/RIMA só ocorre no âmbito interno do licenciamento 

ambiental, onde que, de acordo com o Decreto n° 88.351/83, que regulamentou a Lei 

6.938/81, posteriormente sendo revogado pelo Decreto 99.247/90, legislações das 

quais vincularam a AIA ao procedimento de licenciamento ambiental, acabando na 

prática, se tornando uma etapa do processo licenciatório, apresentando-se como uma 

ferramenta que fornece subsídios técnicos para a concessão ou não da licença. Frisa-

se que o EIA/RIMA somente é exigido por ocasião do licenciamento ambiental nos 

casos de significativa degradação ambiental, a regra, em rigor prevista do art. 225, § 

2º, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Art. 225. 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. 
§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I – (...); 
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V – (...); 

 

Ribeiro (2006) refere que o licenciamento ambiental foi desenvolvido para 

empreendimentos de grande porte, elencando os industriais, sendo que no decorrer 

do tempo, o licenciamento ambiental se estendeu a todos os setores, 

independentemente do porte. 

Viana (2007) traz como crítica referindo-se ao licenciamento ambiental, quanto 

a forma como é praticado no Brasil, o qual aponta como sendo um modelo focado em 

empreendimentos individuais, privados ou públicos, de determinado porte, incluindo a 

particularidade para a indústria, sendo pouco aplicado para atividades não pontuais, 

tais como a agropecuária, fazendo o apontamento, que quando à tal necessidade, não 

aponta nenhum instrumento de melhoria ambiental. Aponta ainda, que para o setor 

empresarial, o licenciamento ambiental torna-se “um mecanismo de barganha” para 
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preencher lacunas do Poder Público, ao invés de servir ao planejamento estratégico 

junto ao meio ambiente. 

Traz-se em conclusão, frisando que o licenciamento ambiental no âmbito do 

SISNAMA, como sendo um flagrante instrumento de controle ambiental de 

empreendimentos e atividades que apresentam-se como potencialmente poluidoras 

ou degradadoras do meio ambiente. Enquanto isso, a AIA, constitui um instrumento 

do processo de tomada de decisão, tanto interna, quanto externamente ao processo 

licenciatório, acabando por ser mais utilizada como etapa do processo de 

licenciamento ambiental, ficando o EIA/RIMA apenas como um de seus elementos, 

mas somente exigido nos casos de significativo impacto ambiental em relação à 

atividade ou empreendimento a licenciar. 

 

4.4 FASES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

O processo do licenciamento Ambiental é dividido em etapas, constantes no 

art. 8º da Resolução CONAMA nº 237/1997, que vão desde a entrada do pedido ao 

órgão competente até sua finalização, sendo estas fases legais para se obter uma 

licença ambiental para um determinado empreendimento consistem em: 

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; 
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. 

 

Estas etapas (licenças) são obtidas em três estágios distintos. No caso da 

Licença Prévia (LP), esta possui o objetivo de conceber a viabilidade ambiental da 

localização e aprovação geral do projeto. A Licença de Implantação (LI) tem a 

finalidade de autorizar a construção e a instalação do empreendimento. Já a Licença 

Operação (LO), permite dar início a todas as atividades do empreendimento, após 

todas as verificações e análises necessárias dos profissionais do órgão licenciador, 
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sendo que esta deverá estar de acordo com o previsto nas licenças iniciais 

(KIRCHHOFF, 2004). 

Para encaminhar as respectivas licenças, o profissional habilitado deve 

submeter ao órgão ambiental competente o respectivo processo de licenciamento 

ambiental, devendo ser protocolado junto ao ente federal, estadual ou municipal, de 

acordo com o empreendimento a ser licenciado, sabendo que para a liberação de uma 

licença definitiva, o licenciamento ambiental passa por três fases legais (licenças). 

Frisa-se também que existe a Autorização Ambiental (AA), que nada mais é que uma 

licença simplificada ou em algumas situações isenções, para aqueles 

empreendimentos de baixo impacto ambiental, constantes nas resoluções dos 

Conselhos Municipais de Meio Ambiente10 dos municípios sedes dos respectivos 

empreendimentos. 

O instrumento do processo de licenciamento ambiental é realizado 

principalmente no âmbito Estadual, através dos Órgãos Estaduais de Meio 

Ambiente11, mas pode ser efetivado no âmbito Federal, através do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e, em certa medida, 

no âmbito Municipal12 para atividades que apresentam baixo impacto ou impacto local 

(ALAGOAS, 2007). 

Ainda, sobre a AIA, esta é tratada como um instrumento dos princípios da 

precaução e da prevenção ambiental, elencados nos princípios 15 e 17 da Declaração 

da ECO 92, apresentam-se como um conjunto de procedimentos para a análise 

sistemática das alterações causadas ao meio ambiente por um empreendimento ou 

atividade produtiva, com a representação dos resultados ao público em geral e aos 

órgãos responsáveis pela tomada de decisão sobre a liberação, como também para 

garantir a adoção de medidas de proteção ambiental, caso venha a ser autorizado o 

empreendimento. Tem-se visivelmente que a AIA é um instrumento do processo de 

planejamento e de tomada de decisões, seja no âmbito governamental ou na iniciativa 

privada. 

Neste contexto, para a emissão de tais licenças, o órgão Ambiental competente 

estabelece regras, condições, restrições, exigências e medidas de controle ambiental 

que deverão ser cumpridas ao longo do processo licenciatório e posterior a execução 

                                            
10 Em Cachoeira do Sul: Conselhos Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). 
11 No RS: Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM).  
12 Em Cachoeira do Sul: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). 
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do empreendimento (KIRCHHOFF, 2004). Ao final do processo de licenciamento, o 

empreendedor receberá a licença definitiva, datada de prazo de validade e demais 

condições e restrições expressas, assumindo a responsabilidade em promover a 

conservação do ambiente no local em que foi autorizado o seu empreendimento 

(MATO GROSSO DO SUL, 2011). 

Sistematicamente, para se iniciar um processo de licenciamento o interessado 

(Empreendedor) deve primeiramente procurar um técnico habilitado para iniciar um 

processo de licenciamento ambiental, que, de acordo com o 

empreendimento/atividade, terá a responsabilidade do IBAMA, das Secretarias 

Estaduais de Meio Ambiente ou das Secretarias Municipais de Meio Ambiente. 

Para o Licenciamento Ambiental com atribuições junto ao IBAMA, o interessado 

preencherá um formulário eletrônico padrão de solicitação de licenciamento visando 

a caracterização inicial do projeto referente ao respectivo empreendimento ou 

atividade, o qual está disponível para preenchimento no portal de serviços do IBAMA, 

cujo acesso é habilitado apenas para pessoas físicas ou jurídicas que possuem 

registro no Cadastro Técnico Federal (CTF). 

Já a nível Estadual (SEMA e FEPAM), especificamente em se tratando de Rio 

Grande do Sul, o profissional habilitado e o empreendedor, previamente cadastrados 

do Sistema Online de Licenciamento Ambiental (SOL), de forma online, preenchem e 

encaminham eletronicamente o formulário padrão de solicitação de Licenciamento 

Ambiental. 

Em contrapartida, os Licenciamentos Ambientais a nível municipal, 

especificamente para o município de Cachoeira do Sul, são realizados de forma física, 

somente, tendo os Formulários Padrões para solicitações dos procedimentos 

licenciatórios disponíveis no site da Prefeitura Municipal do Município de Cachoeira 

do Sul, devendo serem protocolados junto à SMMA. 

Após esta distinção inicial, as demais etapas do processo de Licenciamento 

Ambiental versam nas mesmas disposições, divididas nas três fases administrativas 

compostas inicialmente pela Licença Prévia, pela Licença de Instalação, até a 

liberação da Licença de Operação, quando há a autorização para o funcionamento da 

atividade/empreendimento. 

Traz-se ao exemplo específico de Licenciamento Ambiental a “Irrigação pelo 

Método Superficial – CODRAM 111,30” da Resolução CONSEMA n° 372/2018, 

Licenciamento Ambiental para a atividade de cultivo de arroz irrigado. Por mais que 
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seja uma atividade exclusivamente ligada a agricultura, seu licenciamento ambiental 

pode ser realizado por profissionais habilitados em seu órgão de classe com outras 

formações, trazendo como informação de possibilidade de figuração como técnico 

habilitado, entre outros, o Biólogo, o qual pela Resolução CRBIO n° 500/2019, passou 

a ter a atribuição de ser responsável técnico por Outorgas D’água. 

Para esta atividade, o técnico responsável verificará junto ao CODRAM 111,30 

da Resolução CONSEMA n° 372/2018, especificando o órgão responsável pela 

emissão da licença, de acordo com algumas características taxadas no respectivo 

dispositivo legal, onde que em específico para esta atividade, verifica-se que em até 

50 (cinqüenta) hectares o licenciamento consta como impacto local, ou seja, o 

Licenciamento Ambiental deve ser encaminhado a nível municipal, enquanto que para 

atividades que possuam a necessidade de irrigação superficial superior a 50 

(cinqüenta) hectares a atribuição licenciatória fica a cargo do Estado, por tratar-se 

Licenciamento Estadual. 

Na primeira fase, para liberação da Licença Prévia o Empreendedor 

devidamente patrocinado pelo seu técnico, solicita ao órgão responsável pela 

liberação da licença (IBAMA, SEMA, FEPAM ou SMMA) a “Abertura de Processo de 

Licenciamento Ambiental”, onde em ato contínuo o órgão verifica sua competência e 

providencia a abertura do processo. Neste momento o respectivo órgão elabora um 

“Termo de Referência” para orientar a elaboração do Estudo Ambiental pelo 

Empreendedor, que elabora tal estudo e o submete ao órgão licenciador. Em casos 

que não haja um considerável impacto junto ao meio ambiente, não sendo necessário 

a realização de audiências públicas para tratar sobre o tema, o órgão expedirá um 

“Parecer Técnico”, deferindo ou indeferindo a Licença Prévia, lembrando que esta 

licença não autoriza a realização de obra de implantação do empreendimento. 

Deferida a Licença Prévia, passa-se para a segunda fase licenciatória, a 

Licença de Instalação. O Empreendedor elabora o “Plano Básico Ambiental (PBA)” e 

demais estudos e documentos necessários para a liberação desta fase, enviando ao 

órgão responsável pela licença que analisará e emitirá novo parecer técnico, deferindo 

ou indeferindo a licença, lembrando que neste interstício existe a possibilidade de 

adequação do projeto. Recebido o deferimento, passa-se para a terceira fase, 

composta pela Licença de Operação, lembrando que para a Licença Instalação esta 

autoriza o início da obras de implantação do empreendimento, observando 

rigorosamente as “condicionantes” descritas na respectiva licença. 
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Por fim, a Licença de Operação, licença que autoriza a operação do 

empreendimento, no caso do exemplo citado, o inicio do sistema de cultivo do arroz 

irrigado, sempre observando as “condicionante” previstas na licença, a qual, para a 

sua liberação, o Empreendedor elabora os relatórios sobre a implantação dos 

programas ambientais, determinados pela Licença de Instalação, enviando ao órgão 

licenciador, que ao analisar emitirá parecer técnico deferindo ou indeferindo a Licença 

de Operação. 

Abaixo, traça-se um fluxograma exemplificativo sobre o processo de 

encaminhamento para liberação de uma Licença Ambiental, como também trazendo 

em anexo ao Anexo 02, de forma exemplificativa, a Licença de Operação n° 

07895/2017, emitida pela FEPAM por se tratar de empreendimento com área útil 

superior a 50 hectares, tendo como Profissional responsável o Engenheiro Agrônomo 

Adriano de Oliveira Mourales – CREA RS n° 86.895, documento do qual pode ser 

consultado de forma pública na plataforma eletrônica da FEPAM. 
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Fluxograma 01 - Primeira fase para realização de um Licenciamento Ambiental – 

Licença Prévia. 

 

 

Fluxograma 02 - Segunda fase para realização de um Licenciamento Ambiental – 

Licença de Instalação. 

 

Primeira Fase:

Licença Prévia

Empreendedor solicita 
ao Órgão Licenciador a 

abertura do devido 
processo  de 

Licenciamento 
Ambiental.

O Órgão Licenciador 
verifica a competência 
para o Licenciamento 

Ambiental.

Sendo de sua 
competência, o Órgão 

Licenciador providencia 
a Abertura do Processo 

de Licenciamento 
Ambiental.

O órgão licenciador 
elabora o "Termo de 

Referência (TR)", para 
orientar a elaboração do 
Estudo Ambiental  pelo 

Empreendedor.

O Empreendedor 
elabora o Estudo 

Ambiental em 
conformidade ao TR. 

O Empreendedor envia 
o Estudo Ambiental ao 

Órgão Licenciador.

O órgão licenciador 
analisa o Estudo 
Ambiental, sendo 

necessário o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), 

convocará Audiência 
Pública.

O Órgão Licenciador 
emitirá Parecer Técnico 

sobre o respectivo 
Estudo Ambiental.

O Órgão Licenciador 
deferirá ou indeferirá a 

Licença Prévia.  

OBS: A Licença Prévia 
não autoriza a 

realização de obra de 
implantação do 

empreendimento.

Segunda Fase:

Licença de Instalação

O Empreendedor elabora o Plano 
Básico Ambiental (PBA) e demais 

estudos e documentos necessários 
para esta fase.

O Empreendedor envia o PBA e 
demais estudos e documentos ao 

Órgão Licenciador.

O órgão licenciador analisa o PBA 
e demais estudos e documentos.

O Órgão Licenciador emitirá 
Parecer Técnico sobre a 

respectiva demanda.

O Órgão Licenciador deferirá ou 
indeferirá a Licença de Instalação.  

OBS: A Licença de Instalação 
autoriza o início das obras de 

implantação do empreendimento, 
observando as condicionantes 

descritas na licença.
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Fluxograma 03 - Terceira fase para realização de um Licenciamento Ambiental – 

Licença de Operação. 

 

 

4.5 O ENGENHEIRO AGRÔNOMO E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Dos profissionais com atribuição para desenvolver a atividade de licenciamento 

e consultoria ambiental, os Engenheiros Agrônomos, com o conhecimento dos 

processos produtivos e dos recursos naturais, apresentam grande capacitação técnica 

para desenvolver essa função (BENEDET, 2011). 

A Resolução CONFEA nº 218/73, discrimina as atividades das diferentes 

modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, onde que no Art. 

5º, inciso I, elenca que entre as competências do Engenheiro Agrônomo estão o 

desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução (conforme citado 

abaixo), referentes a engenharia rural, construções para fins rurais e suas instalações 

complementares, irrigação e drenagem para fins agrícolas, fitotecnia e zootecnia, 

melhoramento animal e vegetal, recursos naturais renováveis, ecologia, 

agrometeorologia, defesa sanitária, química agrícola, alimentos, tecnologia de 

transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados), beneficiamento 

Segunda Fase:

Licença de Operação

O Empreendedor elabora os 
relatórios sobre a implantação dos 

Programas Ambientais 
determinados na Licença de 

Instalação.

O Empreendedor envia os 
relatórios ao Órgão Licenciador.

O órgão licenciador analisa os 
relatórios e verifica os resultados.

O Órgão Licenciador emitirá 
Parecer Técnico sobre a 

respectiva demanda.

O Órgão Licenciador deferirá ou 
indeferirá a Licença de Operação.  

OBS: A Licença de Operação 
autoriza o início da operação do 

empreendimento/atividade, 
observando as condicionantes 
descritas na respectiva licença.
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e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; 

fertilizantes e corretivos, processo de cultura e de utilização de solo, microbiologia 

agrícola, biometria, parques e jardins, mecanização na agricultura, implementos 

agrícolas, nutrição animal, agrostologia, bromatologia e rações, economia rural e 

crédito rural, seus serviços afins e correlatos. 

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente 
às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 
superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica; extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção; 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 

Neste sentido, com relação ao arcabouço de normas da legislação Brasileira, 

os procedimentos no campo ambiental são muito complexos, já que os Estados e os 

Municípios de maneira geral possuem seus próprios Órgãos e Normas Ambientais 

que regulam uma diversidade de assuntos (MAZZONI, 2011). 

Assim, em virtude da necessidade de liberação do empreendimento ou da 

atividade, seja ela de empresas, indústrias e setores produtivos agrícolas, para se 

adequar às novas leis ambientais em relação à implantação e condução de suas 

atividades, os empreendedores têm optado por algum tipo de assessoria externa 

durante a regulamentação das mesmas, realizadas por meio de empresas de 

consultoria ambiental ou profissionais liberais habilitados (FARIA; SILVA, 2007). 

Estes profissionais são responsáveis pela caracterização do empreendimento 

e do local o qual o mesmo será instalado, pela avaliação de impactos decorrentes de 

sua implantação e operação, bem como pela proposição de medidas mitigadoras, 

compensatórias para a diminuição dos impactos ambientais, ainda identificando a 
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Legislação aplicável e acompanhando todo o processo de tramitação junto aos 

Órgãos Ambientais (CORDEIRO, 2010; MAZZONI, 2011).  

Atividades como licenciamento ambiental, averbação de reserva legal, 

regularização fundiária, perícias ambientais, pareceres técnicos, estudos de impacto 

de vizinhança (EIV) e plano de recuperação de áreas degradadas (PRAD) são 

exemplos de trabalhos desenvolvidos por empresas de consultoria ambiental e 

profissionais autônomos do ramo da agronomia na área ambiental (BENEDET, 2011). 

Com o objetivo de orientar todas as adequações ambientais de 

atividades/empreendimentos dos mais variados setores produtivos, buscando 

adequar-se às mais variadas normas ambientais vigentes de cada Município ou 

Estado da União, empresas prestadoras de serviço no ramo ambiental, ganharam 

espaço neste novo setor do mercado, passando a assessorar nas mais variadas 

atividades econômicas e produtivas de todos os setores, de modo a cumprirem e 

adequarem-se à legislação vigente, como também promover o desenvolvimento 

econômico aliado a preservação do meio ambiente (FARIA; SILVA, 2007). 

Elenca-se, que entre os profissionais que possuem atribuição legal para 

desenvolver atividades de consultoria e Licenciamento Ambiental, os Engenheiros 

Agrônomos, desde que apresentem o devido conhecimento dos processos produtivos 

e dos recursos naturais, apresentam-se como profissionais de grande capacitação 

técnica para desenvolver tais funções, principalmente quando da atuação como 

profissional liberal, abrangendo-se flagrantemente tais atividades como uma grande 

possibilidade para sua inserção no mercado do trabalho (BENEDET, 2011). 

Neste contexto, cabe ressaltar que para o sucesso do empreendimento, no 

ponto de vista do Licenciamento Ambiental, faz-se necessário então que o Engenheiro 

Agrônomo encontre-se preparado para se inserir no mercado de trabalho e tenha 

capacidade para administrar e operar as atividades a que se propõe (FIUZA, 2010). 

 

 

 

4.6 A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO NO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Quando analisamos no ponto de vista profissional e acadêmico do ramo 

agrícola, os Engenheiros Agrônomos de imediato são os profissionais afetos e que 
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possuem atribuições específicas para o ramo de trabalho, podendo ter sua atuação 

realizada através de vários seguimentos, entre eles o autônomo, empresarial ou 

institucional. 

O Engenheiro Agrônomo, tendo a atuação como profissional liberal constitui 

uma alternativa extremamente viável no mercado de trabalho, necessitando assim do 

profissional muita habilidade, além de conhecimentos técnicos e aptidão 

administrativa para o profissional que desejar se inserir, elencado como um sistema 

laboral sem vínculos empregatícios. 

O conhecimento da sua linha de atuação é indispensável, pois permite 

estabelecer cenários de nichos de atuação, dando assim mais visibilidade no plano 

do empreendedorismo, permitindo estabelecer preciosos vínculos com empresas, 

profissionais de outras áreas e ou produtores, sincronizando com os mais variados 

tipos de clientes, oferecendo-lhes um serviço diferenciado e abrangendo 

principalmente um nicho de mercado em específico. 

Ao passar do tempo com a evolução empresarial, das leis e dos conselhos de 

classe, cada vez mais a figura do profissional autônomo foi se deixando de lado, 

passando as empresas a subsidiar os profissionais para os adquirentes de seus 

produtos e serviços, as leis avançaram nas questões ligadas principalmente ao 

quesito meio ambiente e conseqüentemente os órgãos de classe mais organizados e 

atuantes buscaram não somente a valorização de seus profissionais, mas também as 

suas independências econômicas, patrocinando cada vez mais aos seus 

credenciados para o aumento do nicho de atribuições quanto a atuação no seu campo 

profissional. 

Exemplo clássico está na análise da Resolução CONSEMA nº 372/2018, a qual 

de maneira genérica, explícita os empreendimentos em que existe a necessidade 

compulsória para funcionamento e exploração do Licenciamento Ambiental, trazendo 

um rol de atividades a serem licenciadas. Publicada em 01 de março de 2018, a 

Resolução CONSEMA nº 372/2018 veio em substituição a Resolução CONSEMA nº 

288/2014, como forma de modernização da legislação ambiental, buscando uma 

melhor adaptação ao cenário produtivo atual. 

Neste cenário, com a publicação da Resolução CONSEMA n° 372 em 01 de 

março de 2018, marco regulamentador de uma atualização importante no campo da 

legislação ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, tanto no ponto de vista protetivo 

do meio ambiente, quanto também ligado ao cenário laboral de profissionais que 
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atuam na área, cabe ressaltar também a conseqüente, atualização a época das 

demais legislações de outros entes federativos. Neste espaço de tempo, o Conselho 

Regional de Biologia (CRBio) da 3ª Região, ao exemplo, através da Resolução nº 

500/2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 19 de março de 2019, 

regulamentou a atuação do Biólogo em Outorga de Direito de Uso de Recursos 

Hídricos. 

Esta atualização legal autorizou então, por exemplo, que o profissional Biólogo 

possa atuar também no licenciamento ambiental da primeira atividade prevista na 

Resolução CONSEMA n° 372/2018 (Irrigação pelo método superficial), em suma 

dando a possibilidade de realização do licenciamento ambiental de uma lavoura de 

produção de arroz, um dos maiores nichos de mercado para licenciadores do Rio 

Grande do Sul. Tal citação, não tem o cunho de menosprezar o trabalho realizado 

pelos respectivos profissionais, inclusive outros profissionais, através de seus órgãos 

de classe, também, conseguiram tal atribuição. O objetivo dessa reprimenda, é 

explicitar para que o órgão de classe em que constam os Engenheiros Agrônomos, 

seja por iniciativa de ofício ou pela pressão de seus credenciados, que busque, dentro 

de sua área de atuação essencialmente agrícola, que se cerque de subsídios legais 

que protejam a atividade laboral de seus credenciados, de tal forma a não cair a 

profissão no descrédito, desmerecimento ou sucateamento perante a sociedade e o 

empresariado, principalmente no que tange as atividades primordialmente agrícolas, 

área de atuação e formação do Engenheiro Agrônomo. 

Isso, flagrantemente resume a baixa representação do órgão de classe dos 

Engenheiros Agrônomos, pois se busca o estabelecimento unitário desta classe de 

profissionais para a realização do Licenciamento Ambiental na sua respectiva área de 

conhecimento em plenitude e exclusividade, permitindo que outros profissionais, que 

mesmo tendo formação em outras áreas do conhecimento, não tem em específico o 

conhecimento acadêmico no ramo da agricultura, realizando o Licenciamento 

Ambiental de empreendimentos diretamente ligados ao sistema agrícola não levando 

em conta a tríade do sistema produtivo constante em aspectos de produção, 

sustentabilidade e conhecimento técnico específico, desmerecendo assim a formação 

acadêmica constituinte dos frisados profissionais, ocasionando no caso do 

Licenciamento Ambiental para empreendimentos ligados à agricultura a 

desvalorização da classe pela concorrência gerada por profissionais de outras áreas 

de formação, os quais pela legislação vigente são autorizados a realizar o mesmo 
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serviço, mas com questões técnicas diferentes das adquiridas em sua formação 

profissional, onde que, na maioria das vezes, a um preço substancialmente menor ao 

que seria devido se realizado por um profissional que possua a devida formação para 

o acompanhamento técnico da atividade. 

Neste sentido, o Licenciamento Ambiental apresenta-se como uma grande 

oportunidade de trabalho para os Engenheiros Agrônomos, em especial, no ramo 

especificamente ligado às atividades agrícolas, fato do qual, dentro do sistema 

acadêmico de formação profissional, em específico da UERGS, dever-se-ia dar 

ênfase a tal assunto, tratando o tema de forma específica e não generalista, 

principalmente tratando-se de temas prioritários de atuação em vários sistemas 

produtivos ligados a agricultura. Verifica-se que o curso de Agronomia da UERGS, em 

sua Grade Curricular (Anexo 01), tratam o tema Licenciamento Ambiental de forma 

genérica, abordando o assunto somente, ao exemplo, em componentes curriculares 

não especificamente técnicos, por exemplo da disciplina de Legislação Ambiental e 

Agrária da UERGS, necessitando de um componente curricular que trate 

contundentemente as atividades necessárias do Licenciamento Ambiental para ofertar 

ao profissional o conhecimento técnico necessário para se trabalhar na respectiva 

atividade, como também, incentivando e dando suporte aos profissionais recém 

formados a trabalharem no ramo. 

Neste certame, vislumbra-se que questões ligadas a formação universitária em 

específico do Engenheiro Agrônomo no campo de conhecimento do Licenciamento 

Ambiental e a valorização dos conselhos de classe de tal profissional no que se refere 

à exclusividade do Licenciamento Ambiental ligado ao ramo essencialmente agrícola 

para os profissionais formados em agronomia e subsidiário nas demais áreas de 

formação, em observação a este quesito em especial, algumas atividades pecuárias, 

tornam-se necessidades emergentes, flagrantes e indispensáveis não só na proteção 

do meio ambiente, mas também para a sustentabilidade produtiva da atividade. 

Quando se analisa a Resolução CONSEMA n° 372/2018, verifica-se um gama 

de atividades as quais devem, obrigatoriamente, antes de sua instalação, 

programação ou implantação serem, compulsoriamente licenciadas ambientalmente, 

entre os exemplos temos irrigação pelo método superficial, irrigação pelo método de 

aspersão ou localizado com barragens, açude para irrigação - apenas para 

fornecimento de água, prestação de serviços para tratamento de sementes com uso 

agrotóxicos, fabricação de agrotóxicos biológicos, fabricação de agrotóxicos não 
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biológicos, limpeza, secagem e/ou armazenagem de grãos/sementes em zona 

urbana, limpeza, secagem e/ou armazenagem de grãos/sementes em zona rural 

incluindo a destinação do resíduo, as quais são atividades de cunho exclusivamente 

ligados ao ramo agrícola, apesar de poderem ser licenciadas ambientalmente por 

outros profissionais adversos da formação agronômica, o que mostra, uma 

necessidade de evolução dos conteúdos programáticos do curso de Agronomia da 

UERGS, com a finalidade de se atender esta necessidade eminente de uma lacuna 

educacional importante no currículo acadêmico do Engenheiro Agrônomo. 

Esta lacuna educacional na vida acadêmica da formação do Engenheiro 

Agrônomo traz uma série de consequências negativas para a vida laboral deste 

profissional, em especial os recém formados, apresentando como exemplo o não 

conhecimento dos procedimentos legais e práticos e muitas vezes até a própria falta 

de identificação das atividades que tem a necessidade de licenciamento ambiental, 

abrindo a possibilidade do suprimento de tal lacuna de intelecto por outro profissional 

de outra área do conhecimento. A diminuição do nicho de possibilidade de trabalho 

por parte dos profissionais de agronomia também se apresenta como aspecto 

negativo da falta de tal conhecimento em específico, como também a exponencial 

diminuição da valorização do Engenheiro Agrônomo. 

Discorrendo ainda sobre este assunto, vislumbra-se a necessidade de um 

imediato aprendizado sobre o tema, primeiramente pela questão emprendedorista, 

ligada exclusivamente às possibilidades laborais do recém formado, como também, 

em especial no que tange a simples e pura observação do sistemas produtivo das 

atividades agrícolas. 

Ao analisar a Resolução CONSEMA n° 372/2018, verifica-se em especial que 

parte considerável dos empreendimentos licenciáveis são exclusivamente ligados ao 

ramo das atividades agrícolas, como discorre o Quadro 01, portanto diretamente 

afetas às atribuições do Engenheiro Agrônomo e outra significativa parte de forma 

subsidiárias indireta, ou seja, ligadas ao ramo pecuários, mas com atividade formadas 

pela agricultura propriamente dita. 

 

Quadro 01 – Atividades do ramo agrícola com impacto local e regional, que 
necessitam Licenciamento Ambiental, conforme Resolução CONSEMA n° 372/2018. 

CODRAM Descrição da atividade Potencial 
Poluidor 

111,30 IRRIGACAO PELO MÉTODO SUPERFICIAL Alto 
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111,41 IRRIGAÇÃO PELO MÉTODO DE ASPERSÃO OU LOCALIZADO COM 
BARRAGENS 

Alto 

111,42 IRRIGAÇÃO PELO MÉTODO DE ASPERSÃO OU LOCALIZADO COM 
AÇUDES 

Baixo  

111,70 RECUPERACAO DE ÁREA DEGRADADA POR IRRIGACAO Baixo 

111,95 BARRAGEM PARA IRRIGAÇÃO - APENAS PARA FORNECIMENTO DE 
AGUA 

Alto 

123,20 AVIAÇÃO AGRÍCOLA Alto 

123,30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE SEMENTES 
COM USO AGROTÓXICOS 

Alto 

133,00 ÁREA DE PESQUISA AGRÍCOLA Médio 

2020,40 FABRICAÇÃO DE FERTILIZANTES E AGROQUÍMICOS Alto 

2020,41 MISTURA DE FERTILIZANTES Médio 

2051,00 FABRICAÇÃO DE INSETICIDAS, GERMICIDAS E/OU FUNGICIDAS Alto 

2052,10 FABRICAÇÃO DE AGROTÓXICOS BIOLÓGICOS Alto 

2052,20 FABRICAÇÃO DE AGROTÓXICOS NAO BIOLÓGICOS Alto 

2611,20 LIMPEZA, SECAGEM E/OU ARMAZENAGEM DE GRÃOS/SEMENTES 
EM ZONA URBANA 

Médio 

2611,30 LIMPEZA, SECAGEM E/OU ARMAZENAGEM DE GRÃOS/SEMENTES 
EM ZONA RURAL 

Médio 

2612,00 TORREFAÇÃO E/OU MOAGEM DE GRÃOS Médio 

2614,11 ENGENHO DE ARROZ COM PARBOILIZAÇÃO Alto 

2614,12 ENGENHO DE ARROZ SEM PARBOILIZAÇÃO Médio 

2616,00 BENEFICIAMENTO DE SEMENTES COM UTILIZAÇÃO DE 
AGROTÓXICOS COM FINS COMERCIAIS 

Alto 

2680,20 SELEÇÃO E LAVAGEM DE FRUTAS, LEGUMES, TUBÉRCULOS E/OU 
VERDURAS 

Médio 

2830,00 CURA E SECAGEM DE TABACO POR MÉTODOS NÃO NATURAIS Baixo 

3114,10 INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO INDUSTRIAL CLASSE II A EM SOLO 
AGRÍCOLA 

Médio 

3114,20 INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO (EXCETO INDUSTRIAL) CLASSE II A 
EM SOLO AGRÍCOLA 

Médio 

3116,10 COMPOSTAGEM DE RESÍDUO INDUSTRIAL CLASSE II A Médio 

3116,20 VERMICOMPOSTAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO INDUSTRIAL CLASSE 
II A 

Baixo 

3513,30 APLICAÇÃO DE EFLUENTE (EXCETO INDUSTRIAL) TRATADO EM 
SOLO AGRÍCOLA 

Médio 

3515,00 CAPINA QUÍMICA COM USO DE HERBICIDAS, EXCETO EM IMÓVEIS 
RURAIS 

Alto 

4750,20 ARMAZENAGEM DE AGROTÓXICOS Alto 

4750,30 UNIDADES DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE 
AGROTÓXICOS 

Alto 

10580,10 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ZONA RURAL Baixo 

Fonte: Resolução CONSEMA n° 372/2018. 

Ainda, sob a ótica das atividades/empreendimentos subsidiários à área de 

conhecimento do Engenheiro Agrônomo, que possuem a necessidade compulsória de 

Licenciamento Ambiental, conforma Resolução CONSEMA n° 372/2018, temos como 

exemplo as atividades ligadas à recuperação de áreas degradadas por uso não 

agrícola, criação de animais de pequeno, médio e grande porte com ou sem manejo 

de dejetos, piscicultura, silvicultura, beneficiamento e tratamento de madeira, serraria, 

agroindústrias, produção de carvão, destinação, processamento e armazenamento de 
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resíduos, parcelamento do solo, barragens para usos múltiplos, 

manejo/intervenção/corte/transplante e supressão de vegetação e outras atividades 

que pelas atribuições e áreas do conhecimento dos referidos profissionais podem ser 

licenciadas sob sua supervisão técnica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Referindo-se ao tema Licenciamento Ambiental, conclui-se quanto a 

importância do conhecimento contundente do profissional formado em Agronomia 

sobre o assunto, traçando nesta Revisão de Literatura farto conteúdo para que aquele 

profissional que deseja iniciar um Licenciamento Ambiental possa dar os primeiros 

passos para seu encaminhamento e processamento, ou ao mínimo, poder identificar 

os empreendimento/atividades que compulsoriamente necessitam tal requisito para 

operação.  

Com relação a questão da formação universitária do Engenheiro Agrônomo, 

observa-se, em análise a Grade Curricular do curso de Agronomia da UERGS (Anexo 

01), que não há nenhum Componente Curricular, que em específico trate o tema 

Licenciamento Ambiental. Neste contexto, verifica-se que durante a sua formação 

acadêmica no curso de Agronomia, não há nenhuma disciplina que trate 

especificamente do tema Licenciamento Ambiental oferecida de forma contundente, 

apenas disponibilizada de forma abrangente, entrosada a outros componentes 

curriculares do Curso de Agronomia da UERGS. Assim, sugere-se um estudo mais 

detalhado sobre a evolução dos conteúdos programáticos dos cursos de Agronomia 

da UERGS, com a finalidade de se atender esta necessidade eminente de 

aprendizado sobre o tema Licenciamento Ambiental. 

Por fim, recomenda-se que a problemática gerada pelo tema delineado nesta 

Revisão Bibliográfica, seja inserida nos cursos de Agronomia da UERGS como um 

Componente Curricular em específico sobre Licenciamento Ambiental, gerando 

assim, através da educação acadêmica do estudante de Agronomia os conhecimentos 

adequados sobre o tema e consequentemente fomentando através do conhecimento 

a reestruturação legal, principalmente do Conselho de Classe que representa os 

Engenheiros Agrônomos, para que, com relação ao tema em epígrafe, haja de ser 

patrocinado, que a assistência técnica para a atividade de Licenciamento Ambiental 

para atividades/empreendimentos ligados a agricultura, seja realizado, em exclusivo 

por profissionais formados em Agronomia.   
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Anexo 01 - Grade Curricular do Curso de Agronomia da UERGS. 

 

 



47 
 

Anexo 01 - Grade Curricular do Curso de Agronomia da UERGS... 

 

 



48 
 

Anexo 01 - Grade Curricular do Curso de Agronomia da UERGS... 

 



49 
 

Anexo 01 - Grade Curricular do Curso de Agronomia da UERGS... 

 



50 
 

Anexo 01 - Grade Curricular do Curso de Agronomia da UERGS... 

 



51 
 

Anexo 02 - Licença de Operação 07895/2017. 

 
 
 



52 
 

Anexo 02 - Licença de Operação 07895/2017... 

 
 
 



53 
 

Anexo 02 - Licença de Operação 07895/2017... 

 
 



54 
 

Anexo 02 - Licença de Operação 07895/2017... 

 


