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RESUMO  
Apesar de trazerem impacto positivo na qualidade de vida da população, as obras de drenagem 

urbana também podem alterar o ambiente natural gerando efeitos negativos, necessitando, portanto, 

de planejamento e controle adequados em prol da sustentabilidade ambiental. Sobre isto, o 

instrumento de licenciamento ambiental através do processo faseado, pode atuar de forma 

preventiva quanto à avaliação dos aspectos e impactos ambientais decorrentes dessas intervenções 

nas fases de planejamento, implantação e operação, bem como, definir medidas de controle 

ambiental a serem observadas e cumpridas pelo empreendedor. Desse modo, o presente artigo 

embasado em pesquisa exploratória e descritiva por meio de informações bibliográficas, 

documental e entrevistas diretas, tem como objetivo apresentar aspectos legais e técnicos do 

processo de licenciamento ambiental de obras de drenagem urbana do Estado de Pernambuco, bem 

como, apreciar de forma breve sobre o tipo de instrumento teoricamente mais adequado a 

compatibilizar o desenvolvimento econômico ao princípio de prevenção ambiental sem 

comprometer a qualidade do meio ambiente.  

Palavras-chaves: Princípio de prevenção; impactos ambientais; controle ambiental. 
 

ABSTRACT 
Although bring positive impact on people's quality of life, urban drainage works can also change 

the natural environment generating negative effects, requiring, therefore, proper planning and 

control in support of environmental sustainability. On this, the environmental licensing instrument 

through phased process, can act preventively as the assessment of the environmental aspects and 

impacts of such interventions in the stages of planning, implementation and operation, as well as 

define environmental control measures to be observed and fulfilled by the entrepreneur. Thus, this 

paper grounded in exploratory and descriptive research through of the informations bibliographical, 

documentary and direct interviews, aims to present technical aspects and legal of the licensing 
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process of urban drainage works in the State of Pernambuco, and appreciate briefly on the type of 

instrument theoretically more suited to reconcile economic development with the principle of 

environmental prevention without compromising the quality of the environment. 

Keywords: Principle of prevention; environmental impacts; environmental control. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A crescente urbanização no Brasil ainda tem ocorrido de forma desordenada em grande parte 

das cidades inclusive, nas grandes metrópoles. Dentre tais intervenções, a ocupação indevida em 

áreas de encostas e das margens de rios têm contribuído para a ocorrência de desastres 

socioambientais, principalmente nos períodos de chuvas intensas.  

Diante deste cenário, à medida que a urbanização avança é preciso criar uma infraestrutura de 

serviços básicos como fornecimento de água e energia, coleta e tratamento de esgoto e resíduos 

sólidos, pavimentação de vias e drenagem de águas pluviais destinadas ao atendimento da demanda 

dos espaços urbanos, sabendo que, sua implementação deve estar urbanisticamente funcional e 

estruturalmente interligados de maneira a solucionar os problemas existentes.   

Neste sentido, defende-se que “a gestão das águas pluviais também deve estar integrada com 

o planejamento do uso do solo e da infraestrutura urbana, de forma a maximizar os benefícios das 

medidas adotadas e, de certa forma, evitar que sejam obtidos resultados conflitantes”. 

(VILLANUEVA et al, 2011, p. 05). 

Obras de drenagem urbana o qual é entendida como “o conjunto da infraestrutura existente 

em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas superficiais” 

(FEAM, 2006).  

Apesar de trazerem impacto positivo na qualidade de vida da população, também podem 

alterar o ambiente natural e gerar efeitos negativos não apenas sobre a qualidade e quantidade das 

águas e da biodiversidade, mas ainda, provocar ou simplesmente transferir ou intensificar pontos de 

inundações às áreas jusantes às obras de drenagem urbana, necessitando, portanto, de planejamento 

e controle adequados. 

Como cita Rezende (2010), os impactos ocorrem em todas as etapas de desenvolvimento, 

desde a fase de limpeza do terreno até a fase de implantação da rede de drenagem.  

Sendo assim, considera-se que a configuração urbana necessita de uma ordenação sistemática 

do seu desenvolvimento por meio do planejamento que não apenas opere na mitigação de impactos 

ambientais, mas que também embasado no Princípio da Prevenção, possa intervir em possíveis 

efeitos gerados pelo uso e ocupação urbana, bem como, preserve os recursos ambientais com vistas 

à sustentabilidade do meio ambiente.   

O licenciamento ambiental é o instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), 

estabelecida pela Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que tem por objetivo a 
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compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico. O licenciamento ambiental é assim definido: 

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. (Resolução 

CONAMA nº 237/97)  

O instrumento trata-se de um processo de avaliação preventiva, que consiste no exame de 

aspectos ambientais de empreendimentos e seus impactos ambientais nas fases de planejamento, 

implantação e operação e definição de medidas de controle ambiental a serem observadas e 

cumpridas pelo empreendedor. A prevenção é a primeira convergência entre o licenciamento 

ambiental e a modernização ecológica, uma ação que busca estabelecer o desenvolvimento 

econômico sem comprometer a qualidade ambiental.  

Cada fase do empreendimento ou atividade (planejamento, implantação e operação) deve ter 

uma licença específica, conforme a Resolução Conama nº 237, de 19 de dezembro de 1997:  

 A Licença Prévia (LP) é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento 

ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases 

de sua implementação; 

 A 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;  

 A 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.  

Aplicado inicialmente às indústrias de transformação, o licenciamento ambiental passou a 

abranger uma gama de projetos de infraestrutura promovidos por empresas e organismos 

governamentais, estendendo-se ainda às indústrias extrativas e aos projetos de expansão 

urbana, agropecuária e turismo, cuja implantação possa, efetiva ou potencialmente, causar 

degradação ambiental (MMA, 2009). 

Tendo em vista os impactos ambientais, principalmente sob a qualidade das águas superficiais 

que empreendimentos ou atividades de micro e macrodrenagem, que tratam de obras em cursos 

d’água como dragagem e retificação em sistemas de macrodrenagem, a Resolução Conama nº 005, 

de 15 de junho de 1998, determina o licenciamento ambiental que terão seus critérios e padrões 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente.  

Nos termos da Resolução Conama nº 237/97, a competência legal para licenciar, quando 

definida em função da abrangência dos impactos diretos que a atividade pode gerar, pode ser: do 
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município - se os impactos diretos forem locais; do Estado - se os impactos diretos atingirem dois 

ou mais municípios; e da União - se os impactos diretos ocorrerem em dois ou mais estados.  

Além disso, a competência pode ser definida em razão da localização do empreendimento e 

da matéria. Algumas atividades, por terem uma importância estratégica, são licenciadas 

obrigatoriamente pela União através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

(IBAMA), como por exemplo, em terras indígenas, em unidades de conservação de domínio da 

União, as atividades envolvendo material radioativo entre outros (MMA, 2009). 

Dessa forma, os instrumentos de gestão ambiental que passaram a ser utilizados no Brasil na 

década de 1970 e oficializados na Política Nacional de Meio Ambiente, por meio da Lei nº 

6.938/1981 tem sido alvo de grandes discussões sobre sua eficácia e compatibilização com o 

desenvolvimento econômico.  

Dentre esses instrumentos, o licenciamento ambiental é alvo de várias críticas do setor 

produtivo e do próprio governo, relacionadas aos procedimentos burocráticos que, segundo eles, 

atrapalham a execução de empreendimentos necessários ao crescimento do país. 

Sobre essa criminalização do licenciamento ambiental, Sirvinskas apud Milaré (2008, p. 156) 

defende que: 

Ação típica e indelegável do Poder Executivo, o licenciamento constitui importante 

instrumento de gestão ambiental, na medida em que, por meio dele, a Administração 

Pública busca exercer o necessário controle sobre as atividades humanas que interferem nas 

condições ambientais, de forma a compatibilizar o desenvolvimento econômico com a 

preservação do equilíbrio ecológico. Isto é, como prática do poder de polícia administrativa, 

não deve ser considerada como obstáculo teimoso ao desenvolvimento, por que este 

também é um ditame natural e anterior a qualquer legislação. Daí sua qualificação como 

Instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Corrobora com o mesmo pensamento, Antunes (2004): 

O licenciamento ambiental deve ser considerado um ativo intangível, pois ele é uma 

condição essencial e sine qua non para o regular funcionamento de uma empresa. A 

inexistência do licenciamento é uma ameaça constante ao desenvolvimento de atividades 

industriais e econômicas, visto que a pressão pela conformidade ambiental de uma firma 

não se limita aos órgãos públicos encarregados do controle ambiental. Nos tempos 

modernos, a conformidade ambiental das empresas é tema que extrapola a administração 

pública do meio ambiente e se alastra pela sociedade, que, mediante a constante vigilância 

das organizações não-governamentais (ONGs), exige dos empreendedores uma total 

submissão à legislação ambiental. 

Valorizar o licenciamento ambiental é extremamente importante para os empreendedores que 

prezam o seu bom nome e que buscam cumprir às normas legais em suas atividades. Infelizmente, 

muitas empresas e órgãos públicos pouco consideram a importância do licenciamento ambiental e 

não dão a devida atenção ao seu encaminhamento. Isto pode ser reflexo da frágil consciência 

ecológica da população envolvida, agregado ao pouco conhecimento sobre a legislação ambiental e 

seus procedimentos e da apropriação de uma visão equivocada da função desempenhada e objetivo 

do licenciamento ambiental na vida da sociedade moderna. 
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Portanto este trabalho tem como objetivo, apresentar aspectos legais e técnicos do processo de 

licenciamento ambiental de obras de drenagem urbana do Estado de Pernambuco, bem como 

apreciar de forma breve sobre o tipo de instrumento teoricamente mais adequado a compatibilizar o 

desenvolvimento econômico ao princípio de prevenção ambiental sem comprometer a qualidade do 

meio ambiente.  

 

METODOLOGIA 

De acordo com Gil (2007) e Lakatos & Marconi (2003), classificou-se esta pesquisa como de 

natureza exploratória e descritiva de caráter qualitativo quanto aos fins e quanto aos meios, 

bibliográfica, documental e campo. O primeiro método foi utilizado para compreender os conceitos 

teóricos do Licenciamento Ambiental e sua relação com as obras de drenagem urbana. Quanto à 

análise documental constituiu-se de levantamento de licenças ambientais expedidas pela Agência 

Estadual de Meio Ambiente – CPRH, normas técnicas específicas e dados do Portal Nacional do 

Licenciamento Ambiental. A atividade de campo foi desenvolvida por meio de entrevistas diretas 

com Analistas Ambientais do corpo técnico da Agência.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A drenagem divide-se em: microdrenagem e macrodrenagem. Compõem a microdrenagem as 

obras constituídas por tubulações de pequeno e médio porte, canais e galerias de pequeno porte, 

elementos de coleta (bocas de lobo) e de visita (poços de visita), que tem por objetivo coletar e 

transportar as águas pluviais até a rede de macrodrenagem, constituído por canais e galerias de 

médio e grande porte que as conduzem para destinos finais (córregos e rios, etc.)  

No Brasil, institucionalmente, a infraestrutura de microdrenagem é reconhecida como da 

competência das administrações municipais que devem ter total responsabilidade para definir as 

ações no setor, ampliando-se esta competência em direção aos governos estaduais, na medida em 

que crescem de relevância as questões de macrodrenagem, cuja referência fundamental para o 

planejamento deve ser as bacias hidrográficas.  

Portanto, deve ser de competência da Administração Municipal - a Prefeitura, os serviços de 

infraestrutura urbana básica relativos à microdrenagem e serviços correlatos - incluindo-se 

terraplenagens, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, pavimentações e obras de contenção de 

encostas, para minimização de risco à ocupação urbana. 

Em Pernambuco, o licenciamento ambiental de obras de drenagem é regido pela Lei Estadual 

nº 14.249, de 17 de dezembro de 2010, que utiliza a Autorização Ambiental como instrumento para 

esse tipo de atividade. Sendo assim, incumbe à autorização Ambiental conforme a referida lei: 

Autoriza, precária e discricionariamente, a execução de atividades que possam acarretar 

alterações ao meio ambiente, por curto e certo espaço de tempo, que não impliquem 
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impactos significativos, sem prejuízo da exigência de estudos ambientais que se fizerem 

necessários (Art 8º). 

 

Tendo em vista que esse instrumento é aplicado em casos de intervenções que podem causar 

baixo impacto ambiental ou a atividade é desenvolvida em um curto prazo estabelecido, julga-se 

que o mesmo pode não ser o instrumento mais adequado para avaliar e atuar com vistas ao princípio 

da prevenção, visto que na prática, intervenções de sistema de macrodrenagem podem originar 

alterações ao meio ambiente de formas acumulativas e por significativo espaço de tempo, cabendo 

ainda em certos casos, necessidade de estudos técnicos ambientais específicos para avaliação e 

monitoramento do impacto ambiental.   

Além disso, acredita-se que o mesmo não seria a melhor forma de realizar o licenciamento 

ambiental de obras de drenagem, pois são projetadas para longos prazos de vida útil, além de 

requererem constante manutenção.     

Como exemplo, pode-se citar que muitas obras de drenagem alteram os cursos d`água naturais 

por meio da retificação e impermeabilização dos leitos, apenas transferem o volume de água de 

montante para jusante, causado enchentes e alagamentos em outras áreas, além de diminuir a 

qualidade da água com o aporte de resíduos sólidos. Esses graves impactos ambientais acabam 

deixando de serem monitorados pelo órgão ambiental e os empreendedores, na maioria prefeituras, 

não são responsabilizados pelos danos ocorridos. 

Sobre esta questão, o órgão ambiental estadual adotada a Autorização Ambiental tanto para 

obras de microdrenagem quanto para obras de macrodrenagem, quando esta última restringe-se 

apenas às obras de sistema compostos por tubulações, canais e galerias, elementos de coleta (bocas 

de lobo) e de visita (poços de visita). Nos casos de retificação de cursos d’água, as intervenções 

devem ser abordadas de acordo com a citada lei, como obras diversas, estando estas, sujeitas ao 

processo faseado de licenciamento ambiental (LP, LI e LO). 

Portanto, para os casos de autorização ambiental, segundo a CPRH (2016) para iniciar o 

processo avaliativo e considerando o mencionado procedimento, exige-se no primeiro momento por 

parte do interessado pela obra a seguinte documentação básica: comprovante do pagamento do 

boleto; cadastro técnico estadual /TFAPE atualizado; formulário devidamente preenchido; CNPJ; 

Inscrição Estadual; contrato Social; projeto completo do sistema de drenagem com planta de 

locação e situação; alvará ou carta de anuência da prefeitura.   

O processo de licenciamento ambiental de obras de drenagem segue o mesmo fluxo de demais 

empreendimentos: o empreendedor de posse de todos os documentos exigidos e do comprovante de 

pagamento formaliza o pedido presencialmente na CPRH. O processo formalizado segue para o 

setor técnico específico (Diretoria de Gestão Territorial e Recursos Hídricos) onde é analisado. É 

realizada uma vistoria técnica no local para averiguação dos projetos e estudos ambientais 
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apresentados. O analista pode discricionariamente solicitar alguma exigência complementar, como 

novos estudos (EIA/RIMA, PRAD, RAP, etc) ou adequações ao projeto. Depois de concluídas as 

exigências e a análise, o processo segue para confecção da Autorização. O Empreendedor deve 

resgatar a Autorização e dá publicidade a mesma. O fluxograma pode ser visualizado na figura 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo de licenciamento ambiental 

Fonte: Elaborado pelo autor . 

 

O fluxograma do processo de licenciamento ambiental de obras de drenagem não se 

diferencia de outros empreendimentos. O que pode variar são os estudos ambientais exigidos para 

cada empreendimento. Os dados de Licenças e Autorizações ambientais emitidas são 

disponibilizados no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental - PNLA. Este portal é mantido 

pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA e congrega dados de todos os órgãos estaduais de meio 

ambiente. Em pesquisa no portal pelos empreendimentos na tipologia/atividade “drenagem”, 

encontrou-se 3 tipos: drenagem; revestimentos de canais urbanos e retificação de cursos d`água.  
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Analisou-se as Autorizações Ambientais para “drenagem” no período de 2010 a 2015.  A 

tipologia drenagem (que constitui obras de micro drenagens em ruas) foi a que teve maior emissão, 

num total de 64 Autorizações (Figura 2). As Autorizações para revestimento de canais urbanos 

somaram no período um total de 24 (Figura 3). E para retificação de cursos d`água, um total de 18 

Autorizações (Figura 4).    

 

 

Figura 2 - Autorizações para obras de drenagem emitidas pela CPRH no período de 2010 a 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do PNLA (2016) 

 

 

Figura 3 - Autorizações para revestimento de canais urbanos emitidas pela CPRH no período de 2010 a 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do PNLA (2016) 

 

 

Figura 4 - Autorizações para retificação de cursos d`água emitidas pela CPRH no período de 2010 a 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do PNLA (2016) 
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Verificou-se que os anos de 2010 e 2013 foram emitidas pela CPRH o maior número de 

Autorizações para obras de drenagem. Os anos de 2014 e 2015 tiveram poucas Autorizações 

emitidas, possivelmente pelo momento político e econômico que o país atravessa. Em relação ao 

total de Licenças e Autorizações emitidas pela CPRH, o número para obras de drenagem é muito 

baixo. Pode-se inferir que possivelmente muitas obras de drenagem estejam sendo realizadas sem o 

devido licenciamento ambiental.  

 

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES 

No processo de urbanização, a ocupação do solo por muitas vezes, apesar de regulamentada 

pelo município, sofre com as consequências de seu mau planejamento. Observa-se que os cursos 

d’água frequentemente deixam de ser considerados como elementos estruturadores principais do 

ordenamento territorial.  

O licenciamento é um importante instrumento de gestão ambiental que deve ser 

implementado para empreendimentos potencialmente poluidores como as obras de drenagem 

urbana e de estradas. A aplicação do princípio da prevenção neste processo pode assegurar com 

mais eficácia a minimização dos impactos ambientais negativos causados pelas obras de drenagem, 

principalmente na retificação e revestimentos de rios urbanos.  

Como os problemas ambientais são em regra causados pelas atividades econômicas, a 

obtenção de um meio ambiente saudável deve ser um resultado da atuação responsável dos diversos 

setores da atividade econômica. É nesse contexto que desponta a importância de conhecer o 

licenciamento ambiental e procedimentos adotados pelos órgãos ambientais para atender às 

demandas do crescimento econômico e a proteção da qualidade ambiental nas obras de drenagem 

urbana.  

Recomenda-se uma maior atuação dos órgãos ambientais no planejamento ambiental com 

uma visão macro, considerando todos os empreendimentos instalados e previstos, assim como a 

fiscalização destes. Dessa forma, o órgão poderá solicitar medidas estruturais de drenagem que 

promovam a infiltração de água no solo, a retenção de água a montante, evite o desmatado e erosão 

dos rios e manutenção da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 
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