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RESUMO 

 

O Licenciamento Ambiental é um instrumento da Administração Pública de controle 

sobre atividades efetivas ou potencialmente causadoras de degradação ambiental, com o 

intuito de compatibilizar o desenvolvimento econômico a mecanismos voltados para a 

valorização do social e da preservação dos recursos naturais. Para regulamentar esse processo, 

compete ao órgão ambiental estabelecer critérios e medidas de controle. Dentre esses 

requisitos, inclui-se um volume considerável de dados que compõem os estudos ambientais. 

Esses documentos irão nortear a aprovação ou indeferimento da licença requerida.  A 

capacidade de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) no tratamento de dados 

geográficos possibilita armazenar, analisar e disseminar informações com a potencialidade de 

executar análises complexas de diversas fontes, fator essencial para subsidiar o licenciamento 

ambiental. Nesse contexto, a presente pesquisa buscou verificar quais benefícios são 

desencadeados com o aprimoramento da adoção das Geotecnologias nos procedimentos de 

Licenciamento ambiental do Estado de Goiás. Para tanto, foram avaliadas as legislações 

ambientais pertinentes ao tema, realizadas pesquisas bibliográficas que tratam do assunto e 

consultas a experiências anteriores. Para averiguar o atual estágio de utilização das 

Geotecnologias no órgão pesquisado (SECIMA), foram efetuadas avaliações nas rotinas 

processuais do licenciamento, além de entrevistas, utilizando um questionário. O 

levantamento revelou que 82,60% dos técnicos e analistas ambientais consideram como não 

existente ou não adequada à utilização de Geotecnologias na Secima. O somatório dos 

indicativos positivos demonstrou que 96% dos entrevistados consideram relevante a 

implantação de um mapa interativo como suporte ao licenciamento ambiental. O resultado 

dessas avaliações constatou a importância do estímulo a ações voltadas para armazenar, 

integrar e disseminar as informações geográficas que circulam no órgão ambiental. No 

diagnóstico com técnicos e gestores, em conjunto com análises in loco, foi possível 

estabelecer os principais dados espaciais demandados para a análise ambiental e identificar 

quais seriam os principais requisitos para atender as práticas da Geoinformação, orientando a 

criação de um WebGIS contendo os elementos prioritários para atender a demanda de 

informação geográfica no licenciamento ambiental. O balanço do trabalho permitiu mensurar 

a eficiência e eficácia da proposta, acarretando um licenciamento ambiental melhor embasado 

na Geoinformação, além de constatar prováveis adequações e aperfeiçoamentos. 

Palavras-chave: geoprocessamento, gestão ambiental, sistema de informação geográfica, 

WebGIS. 
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ABSTRACT 

 

Environmental Licensing is an instrument of the Public Administration to control activities 

that are effective or potentially causing environmental degradation, with the aim of making 

economic development compatible with mechanisms aimed at enhancing the social and 

natural resources preservation. To regulate this process, it is the responsibility of the 

environmental agency to establish criteria and control measures. Among these requirements, a 

considerable amount of data is included that compose the environmental studies. These 

documents will guide the approval or rejection of the required license. The ability of a 

Geographic Information System (GIS) in the treatment of geographic data makes it possible to 

store, analyze and disseminate information with the potential to perform complex analyzes 

from several sources, an essential factor to subsidize environmental licensing. In this context, 

the present research sought to verify what benefits are triggered with the potential of the 

adoption of Geotechnologies in the procedures of Environmental Licensing of the State of 

Goiás. For this, the environmental legislations pertinent to the subject were evaluated, 

bibliographical researches dealing with the subject and consultations to previous experiences. 

In order to ascertain the current stage of use of Geotechnologies in the organ searched 

(SECIMA), evaluations were carried out in the procedural routines of the licensing, besides 

interviews, using a questionnaire. The survey revealed that 82.60% of the participating 

technicians and environmental analysts consider as non-existent or not adequate to the use of 

Geotechnologies in the Secima. The sum of the positive indicatives showed that 96% of the 

interviewees consider the implementation of an interactive map as a support to environmental 

licensing to be relevant. The results of these evaluations have shown the importance of 

stimulating actions aimed at storing, integrating and disseminating the geographic 

information. In the diagnosis carried out with technicians and managers, together with on-site 

analysis, it was possible to establish the main spatial data required for the environmental 

analysis and to identify which would be the main requirements to attend the Geoinformation 

practices, guiding the creation of a WebGIS containing the elements priority to attend the 

demand for geographic information. The balance of the work allowed to measure the 

efficiency and effectiveness of the proposal, leading to a better environmental licensing based 

on Geoinformation, in addition to finding probable improvements and improvements. 

Keywords: geoprocessing, environmental management, geographic information system, 

webGIS.
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INTRODUÇÃO 

 

O licenciamento ambiental consiste em um instrumento de planejamento e gestão 

ambiental instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1986). Busca 

analisar a viabilidade do empreendimento, considerando a revisão de procedimentos e 

critérios que assegurem medidas compatíveis com os princípios do desenvolvimento 

sustentável, promovendo a melhoria contínua do ambiente.  

De acordo com a Resolução 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 1997), o licenciamento representa o procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidoras. Também inclui aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental. 

Para sua efetivação, o órgão ambiental responsável estabelece as condições, restrições 

e meios de gerenciamento ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor por meio 

de ato administrativo. Essas normativas pretendem certificar a ação governamental, 

objetivando disciplinar e regular o acesso aos recursos naturais (SÁNCHEZ, 2013). 

Dentre os instrumentos presentes nos processos de licenciamento, estão os Estudos 

Ambientais (CÂMARA e MEDEIROS, 1998). Esses documentos compreendem todos e 

quaisquer levantamentos relativos aos aspectos ambientais pertinentes ao posicionamento 

geográfico, implantação, execução e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 

subsidiando a análise da licença requerida. Os documentos visam o diagnóstico da solicitação, 

possuindo vários formatos, tais como: o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) acompanhado de 

seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), plano e relatório ambiental, projeto 

de controle ambiental, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área 

degradada e análise preliminar de risco.  

Na avaliação processual do licenciamento ambiental, os Estudos Ambientais são um 

dos principais componentes para os analistas ambientais atestarem a viabilidade da atividade 

ou empreendimento. São componentes obrigatórios no exame técnico das solicitações de 

licenciamento, propiciando uma decisão mais harmônica com os princípios de conservação e 

sustentabilidade (NASCIMENTO, 2012).  

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) apoia-se nos elementos técnicos 

disponibilizados nos Estudos Ambientais para nortear medidas que certifiquem a avaliação de 
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determinado projeto, propenso ou com características passíveis à geração de danos 

ambientais, englobando ações prevendo a magnitude e a intensidade dos possíveis impactos. 

Além de avaliar os prováveis impactos que serão ocasionados pelo empreendimento, propõe 

alternativas mitigadoras. Desse modo, AIA é um instrumento da política ambiental 

potencialmente eficaz na prevenção de danos ambientais, com o intuito da promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

Com o advento da AIA, houve um estímulo à inserção da participação do público 

interessado nas etapas preliminares do licenciamento. O envolvimento social engloba desde a 

fase do planejamento do projeto, até medidas de fiscalização quando o empreendimento 

estiver em plena operação (ASSUNÇÃO et al., 2010). 

Dessa forma, por meio de uma análise crítica das ações voltadas à avaliação de 

impactos ambientais no cenário nacional, observa-se a necessidade do incremento das bases 

de registros, informações e dados ambientais. Para tanto, sugere-se a implementação de um 

banco de dados ambiental integrado a uma rede nacional, proporcionando um dispositivo para 

nortear as ações de política e gestão do meio ambiente. 

Assim, essas análises deveriam ocorrer com aparato estratégico e técnico que 

englobasse os diversos temas e interações presentes no meio ambiente. Em virtude da 

complexidade da questão ambiental, torna-se indispensável uma avaliação multifacetada que 

permita, além da integração de fatores distintos, como aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, a própria inter-relação entre eles. Essa característica traz a pluralidade da questão: 

os estudos ambientais, além do caráter interdisciplinar são interdependentes, portanto devem 

ser apreciados conjuntamente (NASCIMENTO e MONTAÑO, 2011).   

Entretanto, no cenário nacional, diversos levantamentos concernentes à avaliação da 

qualidade na produção dos Estudos de Impacto Ambiental indicam uma série de deficiências 

relacionadas à condição e qualidade da informação. Um dos pontos constatados é a 

incompatibilidade técnica dos documentos fornecidos, acarretando uma distorção na avaliação 

da viabilidade do empreendimento. Essa inadequação influencia desde aspectos técnicos, 

como a definição inadequada de medidas de mitigação e compensação ambiental, tanto em 

elementos relacionados à rotina administrativa, como na geração de morosidade, na análise 

em decorrência de pendências (ajustes no processo) para a continuidade da avaliação.  

Outra questão, não menos importante, e que interfere também na avaliação dos estudos 

ambientais é a insuficiência de dados. A carência de informações é um grave entrave para a 

correta verificação da avaliação ambiental do empreendimento e de suas atividades, podendo 
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resultar em distorções não somente no escopo do licenciamento, mas também ocasionando um 

conjunto de desdobramentos que afetam outros componentes da administração pública. Essa 

insuficiência pode ser oriunda tanto da ausência de dados fundamentais nos processos 

elaborados pelos responsáveis técnicos, quanto na inadequação do sistema do próprio órgão 

ambiental que não dispõe de um aparato de recursos que proporcione abrigar, gerenciar, 

disseminar e integrar com eficiência e transparência os dados concernentes à questão 

ambiental.   

Nessa questão, dentre as alternativas para superar esses obstáculos, destacam-se as 

iniciativas que propõem um gerenciamento adequado das rotinas de geração de dados, 

estimulando uma visão integrada do universo ambiental.  

Diversos são os atores que descrevem propostas para a apreensão e fortalecimento do 

licenciamento ambiental no Brasil (BARRETO, 2012; NASCIMENTO, 2012; PAES, 2010; 

RODRÍGUEZ, 2005; SAITO, 2010; DA ROCHA, 2014). Após a leitura desses trabalhos 

nota-se, dentre outros fatores, a concentração de esforços para a reunião e organização de 

informações do licenciamento ambiental. Também, a intenção da adoção de uma estrutura 

ambiental consolidada, salientando esforços para a criação de uma base integrada.  

Torna-se importante ressaltar que, apesar da existência de estudos e da própria 

legislação ambiental preconizar a implantação dessa estrutura, há incidência, com certa 

frequência, de análises ambientais com deficiência de dados adequados, padronizados e 

integrados. Dentre as limitações averiguadas, um volume significativo das restrições refere-se 

a problemas de localização, mensuração e integração de dados no âmbito geográfico.  

Assim, podemos frisar que na análise ambiental é imprescindível a incorporação dos 

aspectos geográficos e o acesso às informações dos atributos descritivos das áreas a serem 

avaliadas, além dos meios técnicos-científicos para analisar e integrar dados distintos. Nesse 

cenário, assim como em todo universo da Geoinformação, já é de conhecimento que qualquer 

informação da superfície terrestre pode ser modelada em um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). Essa potencialidade vincula a feição real com a sua representação espacial 

(FAVRIN, 2009). 

Seguindo essa concepção, verifica-se que a capacidade do SIG no tratamento de dados 

geográficos estende-se, desde o armazenamento da geometria do perímetro do 

empreendimento a ser licenciado, a potencialidade de executar análises complexas de diversas 

fontes, criando um banco de dados georreferenciado (CÂMARA e DAVIS, 2004). Nestes 
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termos, para Estes e Star (1990), os recursos de SIG envolvem a capacidade de reunir e 

avaliar diversas informações espaciais. 

Vinculadas ao potencial do SIG, as imagens oriundas de Sensores Remotos são cada 

vez mais utilizadas para coletar dados da superfície terrestre (FLORENZANO, 2002). 

Atualmente, os órgãos públicos investem na obtenção de dados de Sensores Remotos para 

extração de informações sobre fenômenos diversos (JENSEN, 2009). Outra atividade bastante 

demandada, é a combinação de aspectos do SIG com elementos do Sensoriamento Remoto, 

destinados na proteção da biodiversidade (PAESE et al., 2012). 

Tal adoção de ferramentas computacionais na representação espacial reduziu o tempo 

da geração dos dados, potencializando a disseminação da ciência cartográfica, cada vez mais 

presente em diversas áreas do conhecimento. Neste universo, surge a internet com a 

importante função de disseminação dos conceitos cartográficos em diversos formatos, e 

atingindo inúmeros públicos-alvo. Com o WebGIS – termo que refere-se às plataformas que 

integram dados espaciais na rede – torna-se possível visualizar planos de informações 

geográficas, e efetuar consultas que antes eram inacessíveis nos mapas tradicionais.  

Essa estruturação oferece um gerenciamento dos dados de forma mais apurada, 

acarretando em uma interpretação mais precisa do mundo real. Nesse sentido, o fomento a 

esses instrumentos são de extrema relevância para o entendimento dos processos ambientais, 

propiciando um direcionamento mais ajustado das ações para preservação e conservação dos 

recursos naturais.  

 Em um país de dimensões continentes, o uso das Geotecnologias é essencial para seu 

entendimento (CÂMARA et al., 2000). Já é notório que, nos últimos anos, diversos setores da 

administração pública nacional obtiveram crescimento no uso de Geotecnologias. Entretanto, 

essa expansão não atingiu sua plenitude na maioria dos órgãos públicos brasileiros 

relacionados ao meio ambiente. No cenário goiano, na competência estadual, estudos revelam 

entraves no licenciamento ambiental.  Assim, de acordo com as observações de Carvalho et 

al. (2013), verifica-se a necessidade do aperfeiçoamento e disseminação de novas alternativas 

de Geotecnologias nas rotinas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Goiás. 

Nesse contexto, e direcionando a tal problemática, este estudo propõe avaliar métodos 

voltados à interpretação mais acurada, no âmbito das Geotecnologias, de determinados 

empreendimentos e atividades que demandam recursos naturais passíveis de licenciamento 

ambiental, a partir do incremento das práticas das Geotecnologias. Pretende-se avaliar os 

efeitos da incorporação de novas alternativas para a análise da dimensão geográfica dos 
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licenciamentos ambientais, a cargo do órgão ambiental estadual, foco dessa pesquisa. Assim, 

além de diagnosticar as atuais práticas do uso da Geotecnologia no órgão em questão, visa-se 

também sondar propostas que incorporem efetivamente meios de apoio geográfico, em suas 

diversas rotinas de trabalho. 

Sob esse escopo, o desenvolvimento do projeto pretende gerar, a partir da 

convergência das pesquisas bibliográficas e da averiguação do panorama atual da Secretaria 

de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 

(Secima), um modelo de Sistema de Informação Geográfico aplicado ao cenário do 

licenciamento ambiental.  Com isso, almeja-se que a adoção de métodos e ferramentais da 

Geotecnologia colaborarem no direcionamento de estratégias para tomada de decisão, 

atendendo as demandas governamentais com maior velocidade e eficiência e ocasionando 

uma avaliação ambiental pautada nos aspectos legais e sustentáveis.  

Para atingir os objetivos supracitados, esta dissertação foi estrutura em cinco capítulos, 

apresentados a seguir.  
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Capítulo I 

 

O primeiro capítulo traz à luz o aporte teórico sobre a temática desta pesquisa no que 

concerne à criação, desenvolvimento e características do Licenciamento Ambiental. Contém 

uma visão sucinta das legislações ambientais, enfocando a realidade nacional e regional. Para 

tanto, é efetuada uma revisão teórica dos conceitos, procedimentos e critérios concernentes ao 

licenciamento ambiental. Em seguida ocorre a abordagem dos instrumentos de 

regulamentação e controle do uso de recursos naturais e sua aplicabilidade. São descritos os 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, além das características e elementos 

mais importantes que são averiguados para constatar a viabilidade da licença. 

 

Capítulo II 

 

O capítulo II oferece uma descrição geral da composição das Geotecnologias, 

enquanto aporte ao processo de licenciamento. Revisam-se os modos de representação 

computacional da informação geográfica. Traz a descrição das técnicas e produtos que podem 

ofertar subsídio para o licenciamento ambiental, bem como das características dos recursos e 

métodos vinculados a Geotecnologia e seus tipos de dados. Também é apresentada a consulta 

a manuais e experiências anteriores, para criação de plataformas voltadas ao licenciamento 

ambiental. Apresenta breve análise das novas tecnologias destinadas ao provimento de 

informação geográfica na internet. 

 

Capítulo III 

 

 O capítulo III descreve a implementação dos procedimentos técnico-metodológicos 

visando otimizar as práticas das Geotecnologias na consecução dos objetivos do projeto. 

Apresenta-se o desenho metodológico contemplando as fases executadas que abrangeram o 

diagnóstico, a modelagem e a criação de componentes das Geotecnologias vinculadas ao 

licenciamento ambiental da Secima. Descreve as estratégias utilizadas, tais como o uso de 

entrevistas com os técnicos e gestores relacionados ao licenciamento ambiental, além da 

pesquisa na legislação e a avaliação do uso de Geotecnologias na Secima.  
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Capítulo IV 

 

 Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa, expondo os diagnósticos 

averiguados em cada etapa do projeto. São demonstrados os resultados das observações 

efetuadas no órgão ambiental, por meio da avaliação de entrevistas associada às averiguações 

realizadas nos departamentos que tratam do licenciamento ambiental. São relatados os 

procedimentos adotados para manipular os dados geográficos nas rotinas de licenciamento, 

além de estatísticas, oriundas das entrevistas com técnicos e gestores, que revelem o cenário 

do órgão ambiental no momento da pesquisa. Também são descritos os avanços averiguados 

no decorrer do projeto, além das principais dificuldades relacionadas à ausência e/ou 

inadequação do uso de Geotecnologias no órgão ambiental. 

 

Capítulo V 

 

 O último capítulo apresenta os resultados do processo de desenvolvimento da 

plataforma interativa para o licenciamento ambiental. Expõe sucintamente as principais 

funcionalidades da ferramenta, além de apontar suas características mais importantes. 

Também são apresentados cenários de avaliação do licenciamento ambiental com o apoio da 

ferramenta, apontando suas potencialidades e benefícios decorrentes da implantação de novas 

rotinas para avaliação ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este tópico apresenta as conclusões baseadas em uma visão geral do projeto. São 

apontados os principais êxitos do trabalho, as contribuições do estudo para o órgão em 

questão, além de apresentar sugestões para o aperfeiçoamento em atividades futuras.  
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral 

 

Definir procedimentos metodológicos e estruturais que otimizem a prática de 

uso de ferramentais da Geotecnologia na análise dos processos de licenciamento 

ambiental, como instrumento de apoio para diagnósticos mais preciso e tomadas de 

decisões, do órgão ambiental competente do Estado de Goiás.  

 

Objetivos Específicos 

 

(i) Avaliar a importância de um SIG para armazenar, criar, avaliar, gerenciar e 

integrar dados do licenciamento ambiental; 

(ii) Levantar processos de licenciamento, na esfera estadual, que não utilizem ou 

subutilizem recursos de Geotecnologia; 

(iii) Compilar informações geográficas necessárias à realização de atividades e 

rotinas do licenciamento ambiental; 

(iv) Propor métodos e técnicas para potencializar o uso de recursos e ferramentais 

das Geotecnologias no órgão ambiental competente, como instrumentos de apoio para uma 

melhor tomada de decisões nos processos de licenciamento ambiental; 

(v) Elaborar uma proposta de WebGIS integrando todas as informações levantadas, 

oferecendo subsídios para os procedimentos de licenciamento ambiental. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Em uma escala global, a questão ambiental é uma das pautas mais relevantes e 

discutidas da atualidade. As intervenções efetuadas na biodiversidade decorrentes da ação 

humana desencadearam mudanças no uso do solo e afetaram o clima, com impactos locais e 

globais (FALEIRO, 2012). 

  O desenvolvimento econômico com o emprego de técnicas progressivamente mais 

sofisticadas e frequentemente ofensivas ao meio ambiente, os novos padrões de consumo, o 

crescimento vertiginoso da população mundial e o uso irracional dos recursos naturais, dentre 

outros fatores, ocasionam o crescente aspecto preponderantemente artificial de grande porção 

do mundo contemporâneo.  

No cenário nacional a incorporação sinergética desses novos hábitos é evidenciada 

com o advento de novas tecnologias e aumento do adensamento populacional na maioria das 

grandes cidades. Outro aspecto em destaque nessa transformação é a evolução técnica nas 

atividades agrícolas, industriais e de mineração, que apesar de ganhos econômicos, sociais e 

tecnológicos, também acarretam diversos reflexos negativos no ambiente natural. Esses 

reflexos interferiram nas paisagens e não obstante as degradações consolidadas, ainda 

ocasionam uma intensa modificação quantitativa e qualitativa dos recursos naturais 

brasileiros.  

Seguindo essa tendência, a apropriação do Cerrado Goiano, sobretudo com a expansão 

agropecuária das últimas décadas desencadeou um momento singular em sua existência: em 

um intenso processo de antropização (por volta das 5 últimas décadas), o Cerrado dispõe, 

segundo estudo dessa década, de aproximadamente 50% de sua área original (FERREIRA et 

al., 2011).  Na averiguação dessa questão, a Figura 1 apresenta a situação do uso e ocupação 

do solo em Goiás no ano de 2011. Observa-se redução significativa da área original do Bioma 

no Estado, com as áreas remanescentes por vezes fragmentadas.  

Entretanto, efetuando um retrospecto histórico, as áreas de Cerrado até meados do 

século XX apresentavam, em um aspecto geral, elevada preservação natural. Essa preservação 

era decorrente, dentre outros fatores, das condições estruturais do período, posicionamento 

geográfico do Bioma e de suas características naturais. 

A ausência de infraestrutura adequada, com reduzido número de rodovias, e o 

distanciamento dos principais mercados consumidores, dentre outros fatores, colocavam a 

região como uma área não viável para implementação de atividades de grande escala. 
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Figura 1 - Uso do Solo em Goiás em 2011.  

Fonte: IMB/Segplan, 2014. 
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Essas limitações passaram a ser compensadas por atrativos econômicos e tecnológicos, 

tais como incentivos fiscais, aquisição de terrenos por preço baixo e o desenvolvimento de 

novos insumos e atividades agrícolas, com uma expansão na variedade de sementes, 

fertilizantes e maquinários adaptados ao clima sazonal e ao relevo plano do Cerrado 

(FERREIRA, 2009). 

Outro motivo foi o próprio estímulo político à ocupação do território (Centro-Oeste e 

Norte do país), visto como estratégico do governo militar, na época. A constituição 

econômica que fomentava a apropriação da região aconteceu com amarras legais inadequadas 

e pouco cumpridas. A legislação ambiental existente não foi cumprida, com ênfase no vetor 

da expansão das fronteiras agrícolas. Como consequência, foi desencadeado intenso 

desenvolvimento econômico em Goiás transformando-o em uma das maiores potências 

agropecuárias do país. Entretanto, esse crescimento ocorreu, por vezes, em detrimento da 

proteção e conservação de seus recursos naturais. 

          Os prejuízos decorrentes dessa apropriação intensa extrapolaram a redução da 

biodiversidade. O processo de conversão da vegetação do Cerrado ultrapassa a extinção de 

espécies de flora e comprometimento de espécies da fauna. Esse processo resulta no 

surgimento de erosões, assoreamentos, perdas de solo e desequilíbrio no fornecimento dos 

componentes hídricos. Da mesma forma incorpora outros atores ou sujeitos que estão 

incluídos temporalmente e espacialmente nesse processo.  

Sob essa visão abrangente, além de constatar que o Cerrado é composto por paisagens 

naturais distintas que por suas características abrigam uma vasta biodiversidade, deve-se 

considerar a acepção que inclui nesse território uma diversidade de sujeitos com dispositivos 

sociais e culturais de diferentes nuances - essa composição também faz parte do Cerrado. A 

integração dessas perspectivas pressupõe que não é suficiente a apenas a identificação de 

solos, características do relevo, potencial hídrico e fitofisionomia (CHAVEIRO e 

BARREIRA, 2010) para a compreensão do Cerrado. Torna-se necessário incorporar a questão 

socioambiental.  

Para exemplificar, na construção de uma barragem, empreendimento que exige 

licenciamento ambiental, deve-se aferir quais impactos serão ocasionados na fauna, nos 

grupos sociais envolvidos, na estruturação fundiária da área de influência e nos 
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desdobramentos econômicos, resultante da implantação do empreendimento. Nesse sentido 

são demandados estudos ambientais que contemplem todos esses fatores.  

Para exemplificar, dentre os impactos possíveis está a interferência nos movimentos 

migratórios de peixes, acarretando em uma redução na disponibilidade de espécies, para as 

populações humanas dependentes desse, na área de influência (SANCHEZ, 2013). Isso 

provavelmente gera implicações nas comunidades humanas afetadas, alterando sua rotina e 

modo de obtenção de renda. O impacto social e ambiental pode ser ainda mais abrangente 

quando o empreendimento consiste em um projeto de grande represamento hídrico, com na 

construção de uma usina hidrelétrica. Nesse cenário, normalmente parte dos proprietários 

rurais inseridos na área de influência direta do empreendimento serão desapropriados ou 

remanejados para permitir a contenção das águas de inundação.  

 Nessa perspectiva, a avaliação da paisagem de Cerrado não pode focalizar apenas a 

vegetação. Seu ambiente natural comporta uma gama de aspectos hídricos, climáticos e 

históricos, abrigando distintos atores. Desse modo é fundamental compreender as estratégias 

de seu uso e apropriação, como o papel da logística espacial ou da infraestrutura, suas 

diferenciações entre regiões como possibilidade de avaliar conflitos, contradições e entraves 

decorrentes dessa apropriação e ocupação (CHAVEIRO e BARREIRA, 2010).   

O Estado de Goiás apresenta historicamente diferenciações, entre suas regiões, nos 

índices econômicos e no desenvolvimento social.  No planejamento é preciso entender o 

espaço em sua amplitude, não centralizando apenas uma temática, mas procurando considerar 

com e entre os múltiplos estratos que compõem o meio ambiente (SANTOS, 2004). 

          Nesse contexto de modificações intensas e diversas interações, impactando tanto 

aspectos naturais, quanto sociais, observa-se que o principal agente de controle e 

regulamentação do meio ambiente é o poder público. Para tanto, este utiliza de normas e 

competências que lhe são incumbidas. Dentre os mecanismos da Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) destinados para a preservação e o uso controlado dos recursos naturais, 

destaca-se o licenciamento ambiental, que abrange um conjunto de normas e regulamentações 

que orientam a implantação de empreendimentos e atividades com potencial ou com 

efetividade de dano ambiental. 

O licenciamento ambiental é um tema bastante presente no âmbito da Ciência 

Geográfica, sobretudo pelas características da área ambiental que permeia vários elementos 

do universo geográfico. No atual contexto socioeconômico mundial, em que são perceptíveis 

as consequências da globalização, da evolução tecnológica e dos impactos ambientais de 
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grandes proporções, o meio científico estuda alternativas que minimizem os aspectos 

negativos desse modelo.  

          No atual contexto goiano, compete principalmente ao órgão estadual gerenciar o maior 

contingente de licenciamentos ambientais. A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Cidades, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos (Secima), concentra a maior 

parte das emissões de licenças ambientais de Goiás.  

Para realizar os procedimentos administrativos do licenciamento ambiental são 

requisitadas rotinas técnicas para a análise da viabilidade destes empreendimentos e 

atividades potencialmente poluidoras na maioria das tipologias (assuntos) a serem licenciadas 

nos municípios goianos. Em virtudes de suas características, o estudo da documentação 

contida no licenciamento, complementada pelas avaliações in loco e laboratoriais, exige uma 

equipe multidisciplinar. Essas avaliações demandam um volume considerável de dados sobre 

os recursos naturais, os fatores socioambientais e os impactos decorrentes da solicitação do 

licenciamento. Assim, torna-se preciso dimensionar, da melhor forma possível, quais serão as 

consequências da implantação de determinado empreendimento, qual sua área de influência e 

quais medidas devem ser firmadas para mitigar os prováveis impactos ambientais e sociais, 

negativos.  

 Essa organização administrativa e complexa necessita para seu correto funcionamento 

de informações de diversas categorias. Entretanto, em praticamente todos os estudos 

ambientais, um dos primeiros requisitos é a representação espacial, ou seja, qual a área 

geográfica de influência da atividade e/ou empreendimento e seus desdobramentos. Outros 

questionamentos que podem ser derivados das investigações decorrentes são: a determinação 

dos agentes circunvizinhos ao empreendimento; à catalogação dos recursos naturais; a 

obtenção de amostras em campo e; a sinergia com outros empreendimentos. Todos esses 

questionamentos possuem em comum a relevância da espacialização para uma melhor 

representação das variáveis ambientais.   

Analisando as rotinas e processos do licenciamento ambiental do órgão com 

competência estadual em Goiás, observa-se a baixa utilização das Geotecnologias nas 

principais avaliações do licenciamento. Em alguns setores do órgão, ocorre não somente a 

carência de dados, mas a total ausência de subsídios adequados e atualizados para a análise do 

processo.  

Essa circunstância interfere sobremaneira nos pareceres emitidos, como a não 

observância de fatores importantes na ótica ambiental, podendo acarretar uma avaliação com 
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medidas técnicas, definidas incorretamente. Isso compromete não somente o parecer final, de 

autorização ou restrição da atividade, mas também o descontrole nas ações de gestão, 

monitoramento e mitigação de danos decorrentes.   

Com a averiguação preliminar desses fatores, surgem algumas indagações principais, a 

saber, que nortearão a investigação desta pesquisa:  



Qual a importância das Geotecnologias no processo de licenciamento ambiental?

Como é aplicado o Geoprocessamento nas rotinas e procedimentos do órgão 

ambiental de Goiás? 

De qual modo a implantação de novas rotinas de Geotecnologias poderá 

contribuir para ações destinadas à sustentabilidade?  

Quais seriam as contribuições da modelagem e construção de um WebGIS, 

direcionado a otimização do licenciamento ambiental na Secima? 

Quais seriam as consequências positivas para o órgão ambiental com a adoção 

efetiva de Geotecnologias nos procedimentos de licenciamento ambiental? 



Assim, sob esse direcionamento, foi adotado como recorte espacial o Estado de Goiás. 

A seleção avaliou o potencial ecológico, social e econômico de seu território, que apesar de 

ter sofrido intensa antropização nas últimas décadas, ainda conserva importantes recursos 

naturais que devem ser melhor gerenciados e protegidos. Outro ponto ponderado foi a 

estrutura organizacional do órgão ambiental, que não possuía, no momento da pesquisa, um 

setor específico de Geoprocessamento, para auxiliar as diversas atividades vinculadas às 

informações geográficas.  

Nesse contexto, o estudo parte do pressuposto que a adoção das Geotecnologias 

contribuirá para dirimir alguns entraves que comprometem o licenciamento ambiental.  Essa 

hipótese vislumbra a versatilidade de seus ferramentais que ampliará a capacidade da 

compreensão espacial, expandindo o entendimento do espaço natural em seus diversos 

constituintes, permitindo uma gestão mais embasada nas ações que dependem de 

Geoinformação. 

A Secima possui uma série de normativas e ações que foram destinadas a aprimorar o 

desempenho do sistema de licenciamento ambiental. Algumas iniciativas recentes incluem um 

concurso destinado a assistentes e analistas ambientais com várias formações técnicas. Além 

disso, houve o incremento de ações para fortalecer a área da Tecnologia de Informação, 

componente importantíssimo para o amadurecimento da cultura da Geoinformação.  
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Apesar do desempenho considerável, decorrente da expansão quantitativa do recurso 

humano, em virtude do certame e da maior pluralidade das formações acadêmicas dos 

profissionais envolvidos no licenciamento, observa-se a nítida ausência de elementos 

fundamentais para uma gestão mais adequada dos recursos naturais. Dentre esses 

componentes, destaca-se, conforme mencionado anteriormente, a inexistência de um corpo 

técnico específico em Geoprocessamento. Isso compromete não apenas as atividades 

concernentes ao licenciamento ambiental, mas desencadeia problemas em muitos âmbitos que 

permeiam a gestão ambiental, tais como: o monitoramento ambiental; a fiscalização 

ambiental; a compreensão territorial dos recursos naturais e; a implantação de programas 

ambientais.    

Atualmente, percebe-se que para compreender os elementos sociais, econômicos e 

ambientais, torna-se essencial, conforme apontado anteriormente, a avaliação da distribuição 

espacial do fenômeno envolvido da questão estudada. Essa característica, com ênfase no fator 

espacial, permeia a gestão pública no ordenamento das prioridades de ação governamental.  

Na análise ambiental, quando o analista não detém os elementos adequados para efetuar o 

correto diagnóstico do empreendimento, toda uma cadeia de elementos fica afetada. Esse 

comprometimento decorre, dentre outros fatores, da não obtenção ou do gerenciamento 

inadequado de dados fundamentais para uma análise ambiental, podendo conduzir a uma 

avaliação incorreta, gerando pareceres inadequados e medidas de mitigação mal 

dimensionadas. 

A inteligência geográfica favorece uma compreensão mais abrangente de diversos 

cenários presentes no licenciamento ambiental. Nessa perspectiva, esse trabalho procura 

avaliar os desafios concernentes à expansão do conhecimento dos elementos constituintes de 

um SIG, fortalecendo a melhor compreensão de fatores ambientais que compõem o 

licenciamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AIA:  

Conceituação Teórica & Legislativa 
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1) LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

1.1) Licenciamento Ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) instituída pela Lei 6.938 de 1.981 

estabeleceu como princípios fundamentais a preservação dos recursos naturais e preconizou 

medidas voltadas para a qualidade de vida, buscando garantir condições para o 

desenvolvimento econômico, em harmonia com as questões sociais e ambientais.   

Para a consecução dos objetivos da PNMA foram definidos diversos mecanismos 

legais, inter-relacionados e denominados de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Dentre 

esses, o Licenciamento Ambiental representa um dos mais importantes aparelhos de comando 

e controle da Política Nacional do Meio Ambiente.  

A Constituição Federal também abordou o tema, em seu artigo 225, impondo ao poder 

público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo das 

espécies e ecossistemas. Outro ponto abordado, é a preservação da diversidade e do 

patrimônio genético nacional, além de fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisas e 

manipulação de material genético.  

A Carta Magna também incumbiu à definição, em todas as unidades da Federação, de 

espaços territoriais especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão de seus 

componentes naturais permitidas somente por intermédio da lei, vedando qualquer utilização 

que comprometa a integridade de seus atributos. Exige, na forma da lei, que para instalar 

qualquer obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, deverá ocorrer estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 

Também é designado ao poder público, o controle da produção e comercialização de 

substâncias que comportem risco para a vida e meio ambiente.    

A Lei Maior Nacional também aborda a importância da promoção da educação 

ambiental em todos os níveis de ensino, como estímulo a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente.  

Seguindo esses princípios, no cenário contemporâneo da gestão territorial são 

preconizadas ações sustentáveis e equilibradas, em que qualquer intervenção ocasionadora de 

significativo ou potencial impacto ambiental, contenha a análise de componentes do ambiente. 

Essas análises incluem o meio físico, meio biótico, as intervenções humanas e suas 

decorrentes inter-relações (CÂMARA e MEDEIROS, 1998).  
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Um dos suportes eficazes da gestão ambiental é o licenciamento de atividades 

econômicas potencialmente poluidoras. O licenciamento ambiental é um dos pilares legais do 

Poder Público para assegurar que o setor produtivo gerencie os riscos decorrentes da 

implantação do seu empreendimento, incorporando a variável ambiental no dimensionamento 

de suas atividades. 

Dentre as definições e critérios que serão submetidos ao deferimento no órgão estadual 

competente, incluem a delimitação das áreas geográficas a serem direta ou indiretamente 

afetadas pelos impactos do empreendimento. O Diagnóstico ambiental da área de influência 

do projeto deverá contemplar a descrição dos recursos naturais e suas interações, 

caracterizando a situação ambiental anterior a instalação do projeto.  

Nesse processo são considerados elementos do meio físico, como a avaliação do 

subsolo, dos recursos hídricos, análise do ar e do clima. São destacados os recursos minerais, 

a topografia, os tipos e as aptidões do solo. Também são avaliados os corpos d’água, o regime 

hidrológico, as correntes marinhas e atmosféricas (BRASIL, 1986).  

No meio biológico é dada atenção aos ecossistemas naturais, contemplando a fauna e a 

flora. Também existe destaque para as espécies indicadoras da qualidade ambiental, com 

valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção. São inclusas nessas avaliações as 

áreas de preservação permanente. 

Outro elemento inserido no Diagnóstico ambiental é o meio socioeconômico, 

averiguando o uso e ocupação do solo e a utilização da água. Também estão contidos nessa 

avaliação, os sítios arqueológicos, históricos e culturais das comunidades tradicionais e 

indígenas, as relações de dependência existentes entre a sociedade local, os recursos 

ambientais, além do potencial do uso futuro desses recursos.  

Sua aplicação recomenda que os empreendimentos fixem medidas preventivas e 

mitigatórias, e por meio de estudos multidisciplinares harmonize o interesse econômico com 

as diretrizes do desenvolvimento sustentável.  

Essa amplitude de estudos requer a análise de diversos elementos para compor o ritual 

do licenciamento, para uma avaliação integrada, por uma equipe interdisciplinar. 
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1.2) Avaliação de Impacto Ambiental e Estudos Ambientais: como instrumentos do 

processo de licenciamento ambiental  

 

A Avaliação de impacto ambiental (AIA) concebe um conjunto de exigências legais 

que são difundidas mundialmente. Corresponde a uma notória ferramenta destinada ao 

gerenciamento de empreendimentos e atividades com uso ou dinâmica potencial, de interferir 

nas propriedades do meio ambiente. Esse relevante instrumento utiliza para seu 

desenvolvimento o controle da antropização por meio de uma estrutura pública. 

 Em seu caráter internacional, o uso da AIA se estende em diversos escopos, 

englobando, segunda a Associação Internacional de Avaliação de Impacto, a inclusão de 

projetos sustentáveis, fatores tecnológicos, e avaliação de riscos. Como a AIA tem alcance 

universal, seus fundamentos podem ser customizados, para embasar a atuação em outros 

locais, que pretendem implementar suas normativas. 

 Para Santos (2004), a avaliação metodológica dos impactos pode ser gerenciada, ao 

menos, sob duas perspectivas. A primeira trata da detecção dos impactos de forma global, 

partindo dos elementos analisados, enquanto a segunda define os impactos em função da 

seleção dos processos. 

Desta forma, a normatização da AIA promoveu um incremento significativo no 

volume de dados sobre o meio ambiente, aumentando o acervo de dados ambientais para a 

sociedade. Esse panorama de disponibilidade de informações torna propício o envolvimento 

de agentes civis no processo de entendimento, participação e decisão das questões ambientais.  

Em geral, as etapas iniciais são:  

(i) Garantir que os elementos ambientais sejam diretamente abordados, 

incorporando ao processo; 

(ii) Prever, precaver, mitigar ou compensar os efeitos negativos importantes 

(biofísicos, sociais e outros); 

(iii) Entender a produtividade dos sistemas naturais, como os dinâmicos e 

ecológicos; 

(iv)  Estimular o desenvolvimento sustentável e acentuar a utilização e as chances 

de gerenciamento dos recursos. 

No contexto nacional, os procedimentos e estágios para a execução da AIA, são de um 

modo geral, alinhados aos modelos consagrados na literatura. No tripé da sustentabilidade, 

formado pela economia, sociedade e meio ambiente, o encargo de mediar o desenvolvimento 
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econômico, recai na AIA. Dessa forma, deve ser estimulada, a discussão com os agentes 

envolvidos. 

Em decorrência de seu potencial, a AIA oferece uma cobertura ampla de dados 

concernentes a projetos ambientais. Sob essa ótica, os dados dos prováveis efeitos negativos 

sobre o ambiente, são acompanhados com maior eficiência. Assim, a AIA pode ser usada 

como apoio na compilação e realização da manutenção das partes envolvidas, buscando a 

concordância de um empreendimento ou de processos legitimados pelo planejamento. 

Entretanto, existe a possibilidade da não adoção do pleno potencial da AIA, com lacunas no 

cumprimento de suas diretrizes.  

 O ato do licenciamento ambiental oportuniza a publicidade em diferentes etapas do 

processo, via audiências públicas, contribuindo com o aprimoramento do processo 

integralmente, pois é esse espaço que permite que os agentes interessados possam argumentar 

sobre as soluções e conflitos decorrentes da implantação do empreendimento. Cabe ressaltar, 

que de acordo com Sánchez (2013), tanto as empresas quanto as entidades públicas têm 

benefícios com o envolvimento público, em situações que acompanhem projetos ambientais, 

caracterizados como potenciais agentes de danos ambientais.  

No cenário nacional, uma das sessões mais recorrentes usadas no processo de 

licenciamento é a audiência pública. Entretanto, o autor op. cit. (2013) aponta a existência de 

inúmeros problemas. Ele cita que a maior parcela dos participantes da sociedade civil não 

possui a informação necessária para compreensão e negociação, tanto no que concerne ao 

projeto, quanto nos danos ambientais decorrentes de sua implantação.  

 O potencial da AIA reforça a faculdade do instrumento, na abrangência de dados para 

averiguar os possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente. Dessa forma, torna-se um 

meio de compilação de dados que permite balancear o interesse dos agentes envolvidos, 

almejando a anuência dos participantes. Apesar de existirem aspectos positivos decorrentes do 

avançado ocorrido nos últimos anos, são evidenciadas ainda lacunas que podem ser 

exploradas com aperfeiçoamentos da legislação (NASCIMENTO, 2012). 

 Com a ausência de informações, o público alvo, não tem as condições de prever como 

sua vida será afetada com a construção do empreendimento. Tal cenário ocasiona, por vezes, a 

participação pouco efetiva dos principais afetados neste ambiente conflituoso. Assim, essa 

situação afeta no julgamento, afastando o conceito de transparência e democracia.  

 Para que todos os entes que participem do processo de avaliação para implantação de 

um empreendimento tenham respaldo em suas interpretações, é preciso garantir que os dados 
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estejam acessíveis, integrados e bem dimensionados. Isso converge para uma análise mais 

consolidada dos entes que participam do processo. Em um balanço computando todos os 

atores envolvidos, evidencia-se a importância de informações para o consultor/empreendedor 

na produção dos estudos ambientais e para a sociedade na participação efetiva das audiências 

públicas, além da interação do órgão ambiental no momento da avaliação técnica para a 

consequente tomada de decisão.  

 Seguindo essa recomendação, a elaboração dos estudos de impacto ambiental deve ser 

precedida da elaboração dos objetivos e abrangência, definindo o que efetivamente é 

importante para a tomada de decisão, fator fundamental para a eficácia da Avaliação de 

Impacto Ambiental (BARRETO, 2012). 

Assim, para a averiguação da viabilidade ambiental de um empreendimento é 

imprescindível que os dados inclusos nos estudos ambientais sejam confiáveis, uma vez, um 

estudo enviesado de falhas técnicas, pode comprometer tanto os parâmetros estipulados na 

licença, quanto afetar o direcionamento das medidas técnicas de mitigação de danos futuros. 

Para isso é essencial, que o órgão ambiental disponha de recursos para validar os dados 

fornecidos.  

Para averiguar se os estudos ambientais estão em consonância com as condições 

técnicas e normas legais solicitam-se, dentre outros fatores, a constatação se o estudo foi 

executado com concordância aos princípios ambientais que norteiam a emissão da licença e 

outros documentos comprobatórios. Caso existam falhas na detecção dos danos ambientais, 

essas falhas serão replicadas nas ações que se propõem a evitar e mitigar danos ambientais 

subsequentes.  

Nesse sentido, Barreto (2012) chama a atenção para um ponto bastante interessante, 

das falhas dos EIA: que o desconhecimento do diagnóstico preciso tende a beneficiar o “mau” 

empreendedor. Dessa forma, o empreendedor que usa de medidas inadequadas pode, por 

exemplo, realizar um rápido levantamento de campo que não forneça dados relevantes para a 

correta avaliação ambiental. A omissão de informações relevantes pode favorecê-lo inclusive 

com a obtenção da licença em menor tempo e, com uma quantidade inferior de ajustes e 

medidas de contenção. 
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1.3) Características dos Empreendimentos que necessitam de Licenciamento 

Ambiental  

 

A legislação nacional estabeleceu as características que definem quais as modalidades 

de empreendimentos que requerem a licença ambiental. A Resolução CONAMA 001 de 1986 

considera a necessidade de se estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios 

básicos e as diretrizes gerais destinadas ao uso e implementação da Avaliação de Impacto 

Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Para efeito dessa Resolução, é considerado impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, ocasionadas por qualquer 

forma de matéria ou energia, provenientes de atividades humanas que afetem direta ou 

indiretamente, a saúde, a segurança e o bem estar da população. Também estão contempladas 

nessa Resolução as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias 

do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.  

A Resolução continua em seu 2º artigo estabelecendo quais atividades dependerão de 

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA, que devem 

ser submetidos à aprovação no órgão estadual competente, ou quando a competência for 

federal ao IBAMA.  

Os empreendimentos englobam estradas de rodagem, ferrovias, portos, terminais de 

minério, petróleo, produtos químicos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, troncos coletores, 

emissários de esgotos sanitários e linha de transmissão de energia elétrica (acima de 230 KV). 

Também estão inseridas as obras hidráulicas, tais como: barragens de saneamento ou 

irrigação (acima de 10MW), abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, 

retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias e 

diques. Inclui extração de combustível fóssil, extração de minério, aterros sanitários, usinas de 

geração de eletricidade (acima de 10MW), complexo e unidades industriais e agroindústrias, 

distritos industriais e zonas estritamente industriais. No que concerne à exploração econômica 

de madeira ou linha, existe a definição para áreas acima de 100 hectares ou mesmo, quando o 

empreendimento atingir áreas com significativo valor do ponto de vista ambiental.  

Para os projetos urbanísticos, considera-se enquadrado quando atingir área superior a 

100 hectares ou em áreas consideradas como de relevante interesse ambiental. Nas atividades 

que demandem carvão vegetal, quando a quantidade for superior a 10 toneladas por dia.  
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No anexo I da Lei supracitada é apresentada a lista com os empreendimentos ou 

atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. 

 

1.4) Fases do Licenciamento Ambiental 

 

O sistema nacional de licenciamento estipulou para avaliação dos processos o método 

trifásico, segmentado em: Licença Prévia (LP) + Licença de Instalação (LI) + Licença de 

Operação (LO). As principais definições de cada uma destas três fases estão presentes na 

Resolução CONAMA 237, definidas em seu 8º artigo: 

 

 Licença Prévia (LP) – consiste na licença concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento ou atividade. Esse documento aprova a localização 

e concepção, atestando a viabilidade ambiental com o estabelecimento dos requisitos 

básicos, além das condicionantes que devem ser atendidas em fase posterior;  

 

 Licença de Instalação (LI) – refere-se à autorização da instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações presentes nos planos, 

programas e projetos aprovados. Também incluí as medidas de controle ambiental e 

demais condicionantes; 

 

 Licença de Operação (LO) – referente à autorização a operação da atividade ou 

empreendimento, após averiguar o efetivo cumprimento do que consta nas licenças 

anteriores, com as medidas de gerenciamento ambiental e requisitos determinados para 

a operação. 

 

 Os prazos de análise dos processos podem ser estipulados pelo o órgão ambiental 

competente, em função de cada uma das modalidades do licenciamento (LP, LI e LO) e, 

também em virtude das características especificas de cada atividade ou empreendimento. 

Também pode estabelecer a formulação de critérios complementares, desde que harmônicos 

com o prazo máximo de 6(seis) meses, computados a partir do ato de protocolo com a 

requisição do processo até a emissão do parecer, atestando deferimento ou indeferimento. A 

ressalva para este prazo é nas circunstâncias em que houver EIA/RIMA e/ou audiência 

pública. Nessas últimas circunstâncias o prazo pode estender-se até 12 (doze) meses. 
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1.5)  Sistema Ambiental em Goiás: Aspectos Jurídicos 

 

Avaliando o aspecto jurídico da temática ambiental do Estado de Goiás, verifica-se um 

arcabouço considerável de leis, destinados à proteção ambiental. Nessa perspectiva de 

atuação, a estruturação implantada no âmbito federal representada via Política Nacional do 

Meio Ambiente repercute diretamente nas tomadas de decisões na esfera estadual. Essa 

estruturação pode ocasionar divergências jurídicas, sobretudo por constituir um balizador que 

estabelece, dentre outras ações, a implantação de empreendimentos e atividades destinadas, 

frequentemente, à obtenção de lucros financeiros. Cabe ao órgão responsável atentar-se a essa 

arquitetura jurídica para evitar que os interesses econômicos não prevaleçam sobre as 

questões ambientais. Nesse cenário, um dos instrumentos – sob a ótica jurídica – que mais 

asseguram o controle ambiental é, o próprio licenciamento ambiental. 

Assim, na promoção de atitudes direcionadas ao desenvolvimento sustentável, é 

indispensável o fortalecimento de medidas jurídicas, que visem o combate à degradação 

irracional e desordenada dos recursos naturais. Para a consecução desse objetivo torna-se 

fundamental a cooperação entre os entes competentes do serviço público estadual em 

conjunto com a iniciativa privada.   

 

1.6) Responsabilidades e Competências dos entes federativos   

 

Um dos pontos que mais acarreta divergências na doutrina ambiental brasileira é a 

delimitação da competência para a execução do licenciamento ambiental, pois não existe um 

sistema claro para repartição dos órgãos responsáveis (MACIEL, 2013). 

 Na delegação de competências nacional observa-se a existência de alguns conflitos 

presentes nas regulamentações constitucionais. Parcela dessa situação decorre em virtude das 

definições presentes na Lei 6.938 de 1981, que descreve de forma geral, a atuação do IBAMA 

e dos demais órgãos ambientais do Estado, na relação com o licenciamento ambiental.  

Apesar da definição da competência em cada nível governamental (municipal, estadual e 

federal) existem dúvidas na aplicação prática da lei. 

A constituição apresenta em seus artigos 22 e 30 a competência dos estados membros 

tanto no aspecto da produção de leis, quanto na execução executiva de questões concernentes 

ao meio ambiente. A Resolução CONAMA 237 estabeleceu requisitos mais precisos a esse 
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padrão genérico, com a determinação de apenas um nível de competência, em dissonância 

com a constituição federal. Segundo esse raciocínio o critério para licenciar se baseia na 

influência geográfica do impacto ambiental, conforme a estruturação, da competência das 

esferas territoriais relacionadas abaixo: 

 

 Competência Federal: 

Compete ao IBAMA o licenciamento ambiental de atividades e de empreendimentos 

com significativos impactos ambientais de âmbito nacional ou regional. No rol das atividades 

e empreendimentos licenciados pelo IBAMA, encontram-se as atividades localizadas ou 

desenvolvidas conjuntamente com o Brasil e país limítrofe; as atividades localizadas ou 

desenvolvidas em dois ou mais Estados ou; cujos impactos ambientais direitos ultrapassem os 

limites territoriais nacionais ou englobem um ou mais Estados.  

Também são inclusas as atividades e empreendimentos no mar territorial, na 

plataforma continental, na zona econômica exclusiva e em terras indígenas ou unidades de 

conservação federais. Licenciamento de atividades que envolvam material radioativo e, bases 

e empreendimentos militares, também estão sob a alçada do IBAMA.  

 

 Competência estadual: 

O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal terá competência no licenciamento 

ambiental, dos empreendimentos e atividades, quando esses forem localizados ou 

desenvolvidos em mais de um município. Também serão de incumbência os licenciamentos 

em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. A mesma regra 

aplica-se em florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente. 

Outro fator para enquadramento do licenciamento ambiental na esfera estadual é 

quando os impactos ambientais diretos extrapolem os limites territoriais de um ou mais 

municípios. Também são efetuados licenciamentos ambientais no escopo estadual quando 

ocorre a delegação pela União aos Estados ou ao Distrito Federal. A delegação ocorre por 

instrumento legal ou convênio.  

 

 

 Competência municipal: 

O órgão ambiental municipal estará incumbido do licenciamento ambiental, ouvidos 

os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, nos 
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empreendimentos e atividades de impacto ambiental local. Também em cenários delegados 

pelo Estado por meio de instrumento legal ou convênio.  

1.7)  Competências da Secima 

 

A Secima incorporou as atividades das Secretarias de Infraestrutura, Cidades e 

Assuntos Metropolitanos e do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, com a instituição da 

Lei Nº 18.687, de 03 de dezembro de 2014, que reorganizou o Poder Executivo Estadual. Essa 

aglutinação foi decorrente da reforma administrativa que buscou reduzir o número de 

secretárias no Estado. Desta forma, suas competências atuais são:  

 

(i) Formulação e execução da política estadual do meio ambiente, proteção dos 

ecossistemas, dos recursos hídricos e minerais, da flora e fauna e exercício do 

poder de polícia sobre as atividades que causem impacto ambiental; 

(ii) Formulação da política estadual de habitação e formulação da política estadual 

e sua execução, direta ou indiretamente, de saneamento básico e ambiental, 

desenvolvimento urbano e transporte coletivo urbano, bem como 

acompanhamento, controle e fiscalização da qualidade no que se refere à sua 

execução, quando indireta;  

(iii) Formulação da política estadual e sua execução, direta ou indiretamente, no 

que se refere a transportes, obras públicas, energia e telecomunicações, 

controle e fiscalização da qualidade na prestação ou no fornecimento desses 

produtos ou serviços, administração dos terminais de passageiros de 

propriedade do Poder Público Estadual; pesquisa científica e tecnológica nas 

áreas de transportes e obras públicas; produção, transmissão e distribuição de 

energia, em todas as formas, e telecomunicações;  

(iv) Formulação da política estadual de desenvolvimento da Região Metropolitana 

de Goiânia e sua execução, direta ou indiretamente, especialmente no que diz 

respeito aos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros, inclusive 

acompanhamento, controle e fiscalização da sua qualidade.  

 

No que refere-se à estruturação dos setores do órgão ambiental, o fluxograma ilustrado 

na Figura 3, apresenta a atual constituição do órgão. Verifica-se que além de uma 
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superintendência voltada para o meio ambiente, existem outras 4 que tratam de outras 

temáticas.  
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Figura 2 - Organograma da Secima. 
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1.8) Estrutura do Licenciamento 

 

Os setores responsáveis pelo licenciamento ambiental estão contidos na 

Superintendência Executiva de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que abriga o núcleo de 

licenciamento, principal setor na avaliação dos processos de licenciamento ambiental.  

Na a requisição de licenciamento na Secima, são demandas fases para avaliar a 

compatibilidade ou incompatibilidade do empreendimento perante as normas ambientais.  

Principais fases da solicitação de licenciamento: 

1) O empreendedor reúne os documentos e estudos técnicos necessários para o 

requerimento da licença. A listagem dos documentos varia de acordo com a tipologia 

do empreendimento, que estão disponíveis no balcão de atendimento do órgão 

ambiental e na página de internet do órgão; 

2) Após reunir os documentos necessários, o empreendedor formaliza a solicitação de 

licenciamento no Vapt-Vupt Ambiental, entregando os documentos e estudos técnicos 

(Figura 5). Após formalizado, é emitido um número de processo, que permite que o 

interessado possa acompanhar o trâmite do mesmo; 

3) O processo inicialmente é armazenado no arquivo. De acordo com o volume de 

processos na Gerência e/ou demanda, os processos são encaminhados para a gerência 

que trata do licenciamento. Esse controle da quantidade, ocorre com o balanço de 

processos direcionados para cada técnico. Quando o técnico finaliza determinada 

quantidade de processos ou quando é aberto algum processo prioritário, ocorre a 

solicitação de processos para o núcleo de licenciamento; 

4) No departamento técnico responsável, ocorrerá a avaliação da requisição de 

licenciamento. Se o técnico identificar ausência de algum documento ou estudo com 

inadequação, poderá solicitar que o Responsável Técnico atenda as condicionantes 

(pendências); 

5) Um técnico habilitado faz a vistoria in loco, produzindo um relatório com a situação 

observada na propriedade/empreendimento vistoriado; 

6)  Caso existam pendências, o técnico aguardará a inclusão dos novos documentos. Caso 

não existam restrições e se o empreendimento cumpre todas as exigências, ocorre a 

emissão da licença. 
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1.9) Documentos Regulamentares Internos da Secima 

 

 A Secima possui uma série de documentos regulatórios para o licenciamento 

ambiental. Dentre esses documentos destacam-se os destinados para critérios de regulação 

para o licenciamento ambiental. Também são fornecidos manuais para o licenciamento 

ambiental que favorecem uma melhor compreensão das normas e requisitos dos processos. 

Parte dessa documentação está disponível na página da internet do órgão.  
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CAPÍTULO II – ASPECTOS TECNOLÓGICOS:  

Elementos do Gerenciamento de Informações Geográficas 
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2) ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

2.1)  Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

 

O termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG) aplica-se em sistemas que efetuam 

o tratamento de dados geográficos, recuperando informações que contemplam suas 

características alfanuméricas e sua localização espacial (DAVIS e CÂMARA, 2001). 

Contempla diversos elementos que propiciam a representação e análise da informação 

geográfica. Um dos benefícios do uso de um SIG é sua capacidade de manipular dados 

geográficos e não geográficos de forma integrada (FILHO e IOCHPE, 1996). Nesse ambiente, 

todas as informações disponíveis sobre determinado tema tornam-se inter-relacionadas em 

uma base com um fundamento comum: a localização geográfica, organizando as informações 

espaciais em um sistema georreferenciado com atributos descritivos vinculados a geometria. 

O SIG é constituído por um conjunto de ferramentas especializadas que permite a 

coleta, armazenamento, transformação e disseminação de informação geográfica (CÂMARA 

e ORTIZ, 1998). Essa tecnologia está presente em diversas áreas, tais como cartografia, 

planejamento urbano, engenharia, transportes e monitoramento dos recursos naturais. 

O uso do SIG potencializa a integração de dados adquiridos de fontes heterogêneas, de 

forma transparente ao usuário final. Para sua utilização, os usuários não se restringem à 

especialistas em um domínio específico, permitindo o uso a cientistas, gerentes, técnicos, 

funcionários de administração de diversos níveis e ao público em geral (CÂMARA et al, 

1997).  

No contexto contemporâneo, além das aplicações citadas, o SIG pode ser aplicado 

praticamente em todas as atividades humanas, uma vez que essas atividades ocorrem em 

algum lugar com posição geográfica passível de determinação. Essas informações são 

referem-se a determinados locais na superfície terrestre permitindo conhecimento sobre onde 

está o objeto em questão (FERREIRA, 2006). 

Os SIG’s estruturam as diversas informações em camadas, onde cada uma pode 

representar um tema diferente permitindo a sobreposição dos dados. Normalmente os dados 

são armazenados no formato vetorial ou matricial. Na representação vetorial os dados são 

exibidos por pontos, linhas ou polígonos, definidas por suas coordenadas cartesianas e de 

acordo com o tipo de informação que pretende ser apresentada (CASANOVA et al., 2005). 

No modelo matricial a área é apresentada por uma matriz com linhas e colunas, ou seja, a 
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denominadas células. Nas células atribui-se um valor referente ao atributo estudado, 

permitindo que o computador determine, qual é elemento ou objeto, que está sendo 

representado (Figura 3). 

Figura 3 - Estrutura de dados Vetorial e Matricial. 

 

   Fonte: MIRANDA (2010). Adaptado pelo autor. 

 

Dentre os fatores relevantes de um SIG está sua capacidade de integrar tanto as 

informações espaciais (georreferenciadas), quanto às definidas como não espaciais. Isso 

proporciona a integração, em uma única base de dados, de informações de naturezas distintas, 

permitindo a geração de novos dados oriundos do cruzamento dessas informações.  

Normalmente os resultados (produtos) dos SIG’s são apresentados no formato de mapas, 

gráficos ou tabelas estatísticas.  

No contexto do licenciamento ambiental, para que os procedimentos sejam 

aprimorados, um dos pontos que proporcionam maior eficiência e celeridade é a utilização de 

recursos como o SIG, alinhados a propostas de gestão ambiental. Em virtude de sua 

capacidade de sobrepor e integrar dados de fontes distintas (sociais, ambientais, econômicos, 

dentre outras), torna-se um elemento importantíssimo no licenciamento ambiental.  

2.2)  Arquitetura do Sistema de Informação Geográfica  

 

Segundo Câmara e Queiroz (2001), a principal diferença entre os SIG’s refere à forma 

como os dados geográficos são gerenciados. Casanova et. al. (2005) aponta que, no decorrer 
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dos anos, as implementações de SIG’s apresentaram diferentes arquiteturas. Essas arquiteturas 

(Figura 4) distinguiam-se, sobretudo, pela estratégia que era adotada para armazenar e 

recuperar os dados espaciais.  

 

Figura 4 -  Arquitetura do Sistema de Informação Geográfica. 

 

     Fonte: Câmara et al (1996). 

 

Com o aprimoramento ocorrido nos últimos anos, observa-se a adoção, com maior 

frequência, de recursos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados (SGBDs). Assim, um 

SGBD deve disponibilizar serviços de armazenamento, consulta e atualização de bancos de 

dados. São basicamente duas formas principais de integração entre os SIGs e os SGBDs: a 

arquitetura dual (Figura 5) e a arquitetura integrada. 
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Figura 5 -  Arquitetura Dual de SGBD. 

 

      A arquitetura dual efetua o armazenamento com os componentes espaciais dos 

objetos separadamente. Desse modo, o componente com os elementos alfanuméricos 

(convencional) fica armazenado em um SGBD relacional, enquanto o componente espacial é 

armazenado por arquivos com formato proprietário. Os principais problemas decorrentes 

dessa arquitetura são: 

 Controle e manipulação dos componentes espaciais;  

 Dificuldade para manutenção da integridade entre a componente espacial e a 

componente alfanumérica;  

 Segmentação entre o processamento da porção convencional, efetuado pelo SGBD, e o 

processamento da parte espacial, realizado pelo aplicativo usando os arquivos 

proprietários;  

 Dificuldade para efetuar a interoperabilidade, em função do trabalho com arquivos 

armazenados com formato proprietário de cada sistema (DA ROCHA, 2014).  

A arquitetura Integrada armazena conjuntamente todo o dado espacial em um SGDB, 

por consequência tanto a componente espacial quanto a alfanumérica. Nessa arquitetura, uma 

vantagem relevante é o uso dos recursos de um SGDB para gerenciamento e manipulação dos 

objetos espaciais. Isso permite gerenciar transações, realizar controle de integridade, 



 

  

50 

 

concorrência além de linguagens próprias de consulta. Desse modo, a integridade entre a 

componente espacial e alfanumérica ocorre pelo SGBD (CÂMARA et al., 2004). 

2.3)  SIG: Tipos de Dados Espaciais   

 

De acordo com Câmara et al. (1996) os dados com referência espacial são normalmente 

caracterizados a partir de três componentes principais:  

 Características não-espaciais, com a descrição do fenômeno estudado, tais como o 

nome e o tipo da variável;  

 Características espaciais, discriminando a localização espacial do fenômeno, isto é, 

seu georreferenciamento, com vínculo as suas propriedades geométricas e topológicas;  

 Características temporais, determinando o fator temporal para o qual tais dados são 

considerados, isto é, quando caracteriza o período de sua coleta e sua validade.  

No processo de distribuição espacial dos dados georreferenciados podem estar 

contidos em contidas uma, duas ou três dimensões. Exemplificando, podem ser citadas 

medidas pluviométricas em locais pré-determinados (dados pontuais); a descrição de uma área 

de vegetação (dados em 2D); ou fenômenos atmosféricos (dados em 3D). Observa-se que 

enquanto determinados fatores permanecem relativamente constantes ao longo do tempo (por 

exemplo, tipo de solo ou bacia hidrográfica), outros aspectos podem variar rapidamente, em 

função da intervenção de políticas ou socioeconômicas (DA ROCHA, 2014).  

Outro elemento que deve ser considerado na avaliação dos fenômenos 

georreferenciados é que os mesmos não ocorrem isolados no espaço. Em virtude dessa 

característica, tão importante quanto localizá-los, é averiguar e representar os seus 

relacionamentos. 

Em determinadas circunstâncias, esses relacionamentos são diversos; de fato, estão 

atrelados à percepção do usuário. A representação de tais relacionamentos pode ocorrer de 

forma não determinística (por exemplo, perto, à direita de) e são dependentes do contexto.  

Para uma compreensão sinóptica das consultas efetuadas em um SIG, deve-se atentar 

que as buscas ocorrem englobando tanto a característica e estado de um fenômeno, quanto o 

seu posicionamento espacial e aspecto temporal. Nesse cenário, uma consulta poderá 

restringir-se a um fenômeno específico ou abranger relacionamentos espaço-temporais entre 

componentes geográficos distintos.  
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2.4)  Cenário contemporâneo da compreensão da distribuição geográfica 

 

A atual coleta de dados sobre distribuição geográfica para recursos naturais, fauna e 

flora constitui uma atividade relevante das sociedades. Em uma avaliação da história recente, 

comparando com décadas anteriores era observado à produção de documentos e mapas no 

formato analógico. Esse procedimento restringia a combinação de dados de fontes distintas.  

No cenário contemporâneo surgem questionamentos que para conhecer o Brasil é 

preciso conhecer os territórios brasileiros (CÂMARA et al., 2005). Essa percepção comum 

decorre da verificação que as desigualdades sociais e econômicas, em suas diversificadas 

manifestações, devem ser consideradas como prioritárias no espectro das ações 

governamentais. No entanto, percebe-se que a maior parcela dos entraves que existe na gestão 

pública nacional depende da distribuição espacial do fenômeno subjacente. Essa concepção 

revela que, para enfrentar determinados problemas sociais, precisamos, dentre outros fatores, 

saber o comportamento espacial da população desfavorecida e quem são estes sujeitos.  

Os trabalhos voltados para a compreensão do território apresentaram crescimento 

considerável nos últimos anos, com a busca por informações atualizadas e com rigor 

cartográfico. Com o avanço tecnológico, principalmente com o avanço da computação, criou-

se um novo contexto que possibilitou armazenar e representar informações geográficas no 

ambiental computacional permitindo o advento do Geoprocessamento.  

Nesse cenário, o termo Geoprocessamento representa a área do conhecimento que usa 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. Essas 

técnicas atualmente interferem de forma progressiva nas áreas de Cartografia, Avaliação de 

Recursos Naturais, Planejamento Urbano, dentre outras. Dentre as ferramentas e tecnologias 

computacionais para Geoprocessamento, destaca-se os denominados Sistemas de Informação 

Geográfica, que permitem a realização de análises diversificadas e complexas, possibilitando 

a integração de dados de fontes distintas, além da geração de banco de dados com 

posicionamento geográfico. Representa a tecnologia que engloba o conjunto de 

procedimentos de entrada, manipulação, armazenamento e análise de dados espacialmente 

referenciados (CHRISTOFOLETTI e TEIXEIRA, 1997).  

Dentre os aspectos possíveis com o uso do Geoprocessamento está a automatização na 

produção de documentos cartográficos. De forma geral, de acordo com Davis e Câmara 

(2001), “Se onde é importante para seu negócio, então o Geoprocessamento é sua ferramenta 

de trabalho”. Dessa forma, sempre em que o posicionamento geográfico é presente, as 
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questões podem ser melhor sanadas com a adoção de um SIG, o que constitui um dos 

componentes tecnológicos que compõem o Geoprocessamento. O SIG corresponde a um 

sistema que efetua o tratamento computacional dos dados geográficos, manipulando sua 

geometria e seus atributos em um sistema georreferenciado (VIEIRA, 2013). 

Para isto, torna-se preciso desenvolver um modelo de dados que capture os diferentes 

conceitos e expresse o “sistema de objetos”. Uma vez elaborado o Sistema de Informação 

Geográfica com os dados básicos, é possível obter informações derivadas (CÂMARA et al., 

2005). 

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, com escassez de dados 

adequados para a gestão urbana, rural e ambiental, o Geoprocessamento apareceu com um 

enorme potencial para gerar resultados positivos oferecendo equipamentos e tecnologias com 

ônus relativamente baixo. 

Essa inclusão tecnológica atingiu diversas ciências, principalmente a Geografia. Como 

exemplo, a Geografia Quantitativa enfatiza técnicas de Análise Espacial e Geoestatística, e 

desse modelo, conceitos advindos da Estatística Espacial passam a fazer parte do repertório 

dos geógrafos (CÂMARA e MEDEIROS, 1998). 

Com o desenvolvimento da tecnologia espacial e da comunicação, observa-se que no 

mundo dos satélites e da Internet dois fatores são essenciais com relação ao intercâmbio de 

informação: primeiro o volume de informações coletadas referentes à superfície da terra 

aumentou intensamente e segundo, as modernas redes de computadores acarretam um caráter 

extremamente dinâmico na troca de informações (FONSECA e EGENHOFER, 1999). 

Avaliando o fator que não é possível compreender perfeitamente os fenômenos 

ambientais sem considerar todos os seus componentes e as relações entre eles, os projetos 

relativos ao meio ambiente buscam sempre uma visão integrada associada à questão social 

(CÂMARA e MEDEIROS, 1998). 

Outro aspecto importante na Geoinformação que acompanha o desenvolvimento 

computacional de softwares e aplicativos de forma geral é o paradigma de programa livres e 

com código aberto. Tal oportunidade tecnológica proporcionou a criação de diversas 

aplicações com acesso aberto, a serem apresentadas nos tópicos a seguirem. 
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2.5)  Softwares Livres 

 

A definição de Software Livre está vinculada a programas de computadores em que é 

permitida a cópia, utilização, modificação e alteração pelos usuários, não acarretando nenhum 

encargo financeiro.  

Nas áreas da Geoinformação, Uchoa et al. (2008) apresenta que o intuito de 

divulgação de softwares livres não é recente; desde 1994 a OGC (Open Geospatial 

Consortium) busca formas de elaboração de padrões para implementar meios de 

interoperabilidade entre os programas computacionais livres da área da Geoinformação.  

Nos últimos anos houve uma alteração no desenvolvimento de programas livres e com 

código aberto. Essa tendência também abarcou na comunidade da Geoinformação, com a 

criação de diversos programas com conteúdo aberto. Os modelos desses projetos 

apresentaram inúmeros propósitos. Existem aplicações desde o SIG Desktop tradicional, até 

aplicações para a internet, como os servidores de mapas. 

Dentre os aspectos que se destacam em um software livre, a característica mais 

relevante consiste em sua liberdade de uso, cópia, modificações e redistribuição. Esse 

processo é estimulado pelos próprios autores do software e é efetivada por meio da 

distribuição do código fonte dos programas. Essa disponibilização transforma os softwares 

livres em bens públicos, com livre acesso para a comunidade relacionada, com a 

potencialidade do uso ajustado a cada finalidade. Dada a essas características, o software livre 

ganhou notoriedade nos últimos anos (DA ROCHA, 2014).  

As comunidades de desenvolvimento de software livre espalhadas em escala global 

possuem participantes e desenvolvedores que colaboram com os projetos, por meio da 

internet. Uma porção significativa desse recurso humano executa trabalho voluntário.  

Nesse contexto, dada a dimensão e alcance das aplicações para uma comunidade 

crescente, associada à qualidade excepcional de muitos softwares ofertados, o software livre 

enquadra-se em um cenário de inovação que interfere na economia moderna, constituindo um 

vetor potencial para o desenvolvimento de aplicações computacionais.  

Em uma visão que destaca os pontos positivos do software livre, Hexsel (2002) 

salienta os principais benefícios do uso dos softwares livres: 

 Custo social é relativamente baixo;  

 Não se torna dependente de tecnologia proprietária;  
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 Independência de obtenção com fornecedor único;  

 Custo inicial próximo de zero;  

 Não obsolescência do hardware; 

 Robustez e segurança;  

 Possibilidade de ajustar aplicativos e redistribuir versão modificada;  

 Suporte abundante e sem custo;  

 Sistemas e aplicativo, com predominância, muito configuráveis.  

Segundo Uchoa e Ferreira (2004), o crescimento acentuado dos softwares livres tem 

abastecido o mercado com aplicações para diversas finalidades. Atualmente, quando se 

dimensiona o uso de uma aplicação livre, existe um acervo diversificado de soluções que não 

acarretam custo de licenciamento.   

Seguindo essa tendência, o segmento das Geotecnologias também sofre interferências 

positivas com o advento das soluções livres, abrangendo inclusivo o desenvolvimento por 

colaboração de robustos SIGs e a compatibilização por padrões de interoperabilidade. Toda 

essa inovação impactou também as tecnologias vinculadas ao SIG. Assim, as áreas de 

Sensoriamento Remoto e os mapas interativos sofreram enorme impacto com a 

disponibilização de códigos abertos. O código aberto tornou-se um fator relevante e 

irreversível na indústria da Geoinformação (DA ROCHA, 2014).  

 

2.6) Mapas Interativos 

 

Atualmente um volume significativo das pesquisas efetuadas no site de busca Google 

tem alguma referência espacial. Por meio dessa referência, é possível efetuar a integração de 

vastas quantidades de informações diversas. A capacidade do avanço científico ocasionado 

pelas tecnologias de ponta pode ser constatada nos reflexos nas ciências em geral (DA 

ROCHA, 2014).  

Essa expansão científica influencia e aprimora também o desenvolvimento nas 

ciências de informação geográfica.  

Na apresentação na internet os dados geográficos apresentados foram classificados em 

função do tipo e grau de interatividade oferecida.   
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De acordo com CHANG (1997), a classificação ocorre por um agrupamento de mapas 

interativos de acordo com as potencialidades da aplicação. Essa classificação engloba as 

seguintes categorias de mapas interativos: 

 Imagens de mapas – São ambientes que abrigam imagens estáticas geradas por 

meio de um SIG, em que o usuário pode visualizar no navegador de internet, 

porém com resolução limitada e com ausência de recursos interativos sobre as 

imagens (Figura 6);  

 

Figura 6 - Exemplo de mapa estático.  

Fonte: SIEG, 2017. 

 Catálogo refere-se a biblioteca de bancos de dados espaciais – Esses ambientes 

permitem o download de arquivos e metadados para o computador, além de 

arquivos com mapa índice e imagens e dados no formato digital, mas que não 

podem ser visualizados na internet;  

 Gerador de mapas por meio de formulários – corresponde a ambientes onde o 

usuário acessa informações acerca dos mapas via formulário que transmite a 

requisição ao servidor, respondendo com uma imagem para o usuário, 
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harmonizando com as especificações de localização, camadas temáticas e 

símbolos requeridos (Figura 7);  

Figura 7 - Mapa com preenchimento de itens. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2017. 

 Browser de mapa em tempo real – Consiste em um ambiente em que o usuário 

visualiza, consulta, recupera e alterna mapas, que estão contidos em um 

servidor que processa os dados e transmite a mensagem on-line para o usuário;  

 Mapas e imagens em tempo real – São ambientes no qual o usuário efetua o 

acesso a um mapa e o mesmo é modificado continuamente, em virtude da 

conexão com sensores on-line, que fornecem informações de imagens que são 

capturadas por câmeras (Figura 8). 

Figura 8 - Mapa com representação online 
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Segundo Mitchell (2005), existe basicamente dois grandes tipos de aplicativos de 

mapeamento na internet: estáticos e interativos. Os mapas estáticos são apresentados como 

uma imagem em uma página da web. Caso o desenvolvedor possua um mapa digital (criado, 

por exemplo, a partir de um documento), poderá ser rapidamente publicado fornecendo um 

mapa estático em uma página web. 

No que concerne a mapas interativos, existe uma maior complexidade, pois exigem 

habilidades especiais para sua construção, manutenção e atualização (DA ROCHA, 2014). O 

termo refere-se à capacidade de interação do usuário com as funcionalidades da aplicação. 

Isso pode significar, entre outras ações, as de alternar a camada de apresentação, aproximar o 

zoom a uma determinada área ou obter informações tabulares sobre uma feição.  

  Dentre os mapas interativos mais utilizados encontra-se o Google Maps, que 

possibilita mapeamento web interativo em caráter mundial (Figura 9). 

 

Figura 9 - Tela de apresentação do Google Maps com enquadramento em no munícipio de Goiânia 

 

 

 

 

 



 

  

58 

 

2.7)  WebGIS 

 

A ciência cartográfica foi submetida a intensas mudanças decorrentes dos avanços 

tecnológicos ocorridos no modo de obtenção dos dados, e mais recentes, em função da 

revolução da inclusão da computação. Em função do aperfeiçoamento das tecnologias, os 

mapas são usados em um número crescente de aplicações em diversas áreas (DE 

ALCANTÂRA, 2009). 

A representação dos dados espaciais com a adoção de técnicas computacionais reduziu 

o tempo para a confecção do produto final e por consequência facilitou a disseminação da 

ciência cartográfica em múltiplas áreas do conhecimento.   

No cenário contemporâneo existe um interesse muito elevado dos programadores pelo 

desenvolvimento de aplicações web. Essa transformação é decorrente, em grande parcela, 

pela complexidade desses sistemas e pelo envolvimento cada vez maior de tecnologias 

variadas (LOBO, 2007).  

Dentre as tecnologias que ocasionaram impacto para o aparecimento de novas 

plataformas, estão a evolução nas telecomunicações e o progresso da informática. Por 

consequência ocorre a disponibilidade de um volume maior de informações. Uma das 

tendências do mundo contemporâneo é que as informações circulem a qualquer momento, 

com acesso em qualquer lugar e com compatibilidade a qualquer dispositivo com conexão à 

internet (ARAÚJO e ROCHA, 2004).  

Os aplicativos WebGIS, como ferramenta de divulgação de dados geográficos, são 

atualmente desenvolvidos utilizando uma vasta gama de aplicativos e linguagens de 

programação que, a critério dos desenvolvedores, são utilizados visando atender as 

necessidades do cliente e minimizar o custo de desenvolvimento e manutenção do sistema.  

São várias as iniciativas com aplicações moduladas para a internet, com servidores de 

mapas que armazenam, gerenciam e disseminam informação geográfica pela internet. Essa 

potencialidade do ambiente web, demonstra que o incremento de aplicação de WebGIS deve 

permanecer nos próximos anos. As principais restrições dos SIG Desktops (instalados e 

configurados no computador do usuário) em relação ao WebGIS: 

 É necessária, geralmente, a aquisição de uma licença por Desktop; 

 Não é possível acessar o SIG Desktop em outras máquinas que não contenham o 

aplicativo instalado; 
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 É demandado muito tempo para a compreensão das funcionalidades do aplicativo 

 A tecnologia fica restrita a poucos técnicos habilitados.  

 Não possui um banco de dados pronto e disponível. 

Com o potencial de superar esses obstáculos, os mapas interativos transpõem essa 

restrições, proporcionando acessibilidade em qualquer dispositivo conectado à rede mundial 

de computadores, não demandando a instalação de nenhum software adicional (basta um 

computador/dispositivo conectado à internet com um browser – navegador). Outro aspecto 

importante dos mapas interativos, é sua interface com visual amigável e de fácil operação. 

Isso proporciona o uso para pessoas com conhecimento básico em informática. Dessa forma, 

o usuário pode-se consumir, interagir e comunicar dados geográficos na internet. Outro fator 

relevante a ser avaliado, é o custo financeiro das aplicações proprietárias. Normalmente é 

demandado um valor elevado para a aquisição de softwares proprietários; além da aplicação, 

necessitam de uma arquitetura de hardware que suporte as características do aplicativo. Em 

algumas circunstâncias, os órgãos públicos não possuem infraestrutura compatível com as 

aplicações proprietárias, acarretando dessa forma um custo duplo: com a aquisição do 

software e com a adequação dos computadores. Em oposição a esses encargos, o WebGIS 

pode fornecer informações geográficas valiosas ao usuário final, não acarretando custo 

financeiro e com o potencial de fornecer dados atualizados. Os layouts e funcionalidades 

exibidos em um mapa interativo estão frequentemente presentes em aplicações populares, 

aproximando a interpretação e utilização das aplicações que usam mapas interativos.  

2.8)  Leaflet 

 

Leaflet consiste em uma biblioteca open source JavaScript para desenvolver mapas 

interativos na internet. Além de possuir uma plataforma amigável, seu desenvolvimento foi 

projetado com simplicidade, performance e usabilidade. Ele funciona com eficiência em 

plataformas Desktop, além de permitir acesso a dispositivos móveis. Outro aspecto importante 

é a disponibilização de vários plugins que ampliam as funcionalidades da aplicação, com farta 

documentação de uso. A Figura 10 apresenta uma utilização de Leaflet. 
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Figura 10 - Aplicação utilizando Leaflet.  

Fonte: IMB/Segplan, 2017  

2.9)  HTML  

 

HTML representa em uma abreviação da expressão Hypertext Markup Language. Para 

sua descrição no português, Linguagem de Marcação de Hipertexto. O HTML corresponde a 

uma linguagem destinada a publicação de conteúdo multimídia (texto, imagem, vídeo, áudio e 

etc.) na internet. 

Tem presença constante na construção de páginas da internet. Sua estrutura é baseada 

no conceito de hipertexto que consiste em um conjunto de elementos relacionados por 

conexões (DA ROCHA, 2014).  O hipertexto agrega outros conjuntos de informação, como 

blocos de textos, palavras, imagens ou sons. Para acessar o conjunto vinculado, existem 

referencias específicas denominadas hiperlinks ou como comumente chamados links.   

Dentre suas características, está a disseminação por um padrão global. Seu 

desenvolvedor, Tim Berners-Lee, desenvolveu o browser Mosaic na década de 1990. Com 

esse estímulo, outros desenvolvedores e fabricantes passaram a utilizar o HTML como 

padrão. A Figura 11 apresenta uma codificação HTML utilizada na aplicação Leaflet. 
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Figura 11 - Codificação HTML de aplicação Leaflet 

2.10)  OpenLayers  

 

 O OpenLayers consiste em uma biblioteca JavaScript que foi desenvolvida com o 

uso da informação geográfica de todos os tipos. O OpenLayers proporciona uma inserção 

amigável de um mapa dinâmico em qualquer página da web. Possui a capacidade de 

apresentar tiles de mapa, dados vetoriais e marcadores carregados de qualquer fonte. É 

integralmente gratuito, com uso de JavaScript de código aberto, lançado sob a Licença BSD 

de 2 cláusulas (também conhecida como FreeBSD). Ele possui atuação do lado cliente, 

consumindo com predominância dados WMS e WFS por meio de servidores dedicados como 

Geoserver ou Mapserver (DA ROCHA, 2014). Ele também possui compatibilidade com 

vetores no formato kml ou Geojson. Em virtude de seu desenvolvimento em JavaScript, 

oferece maior usabilidade com uma interface amigável (OPEN SOURCE GEOSPATIAL 

FOUNDATION, 2017).  A Figura 12 exibe uma aplicação utilizando uma camada 

OpenLayers. 

Figura 12 - Exemplo de visualização do OpenLayers 
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2.11) Padrões de Interoperabilidade 

  

Na mesma tendência da comunicação virtual, os mapas contidos na rede mundial de 

computadores estão constantemente sofrendo processo de adaptação (DA ROCHA, 2014). 

Esse ajustamento demanda observar procedimentos que assegurem a integração e o 

compartilhamento das informações fornecidas. A associação desses aspectos, que buscam 

integram e compartilhar informações, recebem o nome de interoperabilidade.  

Em decorrência da ampla disseminação de dados na web, constata-se que o volume de 

instrumentos que apresentam a informação geográfica expandiu significativamente, com o 

aprimoramento de suas funcionalidades. No processo de harmonização do conteúdo 

difundido, frente as progressivas inovações decorrentes dos avanços tecnológicos, de acordo 

com Queiros Filho e Giannotti (2012) um dos mais relevantes desafios é tornar o conteúdo 

dos mapas compreensível em escala mundial, adaptando formas que permitem o 

entendimento tanto dos sistemas computacionais, quanto para a interpretação humana. 

De acordo com Goodchild et al. (1997), a interoperabilidade consiste na capacidade 

que um sistema possui de compartilhar e trocar informações. Seus objetivos mais importantes 

são:  

 Permitir acesso à estrutura interna dos arquivos de dados;  

 Viabilizar meios para a conversão de dados entre os programas distintos;  

 Popularizar formas de interagir com o usuário.  

A interoperabilidade proporciona que diversas organizações forneçam dados 

geográficos na internet, independentemente das suas escolhas tecnológicas, processos de 

produção, ou cultura interna (DAVIS JUNIOR et al., 2009). A interoperabilidade pode ser 

definida como o potencial de um sistema ou de seus componentes para compartilhar dados e 

aplicações, independentemente da sua heterogeneidade.  

2.12)  Metadados  

Metadados, também denominado de Metainformação, consistem em dados que 

descrevem sobre outros dados. Normalmente um item de metadado está relacionado com uma 

informação inteligível por computador. Os metadados facilitam a compreensão dos 

relacionamentos e a utilidade das informações dos dados. 
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Assim, o uso de metadados é fundamental, sobretudo pelo volume crescente de dados 

que são disponibilizados na internet. Dessa forma, para gerenciar e controlar esse volume 

progressivo de informação é indispensável à criação de catálogos. Atualmente existem portais 

que facilitam as pesquisas, além de catalogar as fontes de dados on-line tornando o processo 

de localização mais acessível (MITCHELL, 2005).  

2.13)  Banco de Dados  

 

Apesar do termo ser amplamente difundido – banco de dados – apresenta-se um tanto 

técnico e complexo para a maioria das pessoas, mesmo sendo conhecido e empregado na 

maioria das atividades humanas (DA ROCHA, 2014). Na situação tecnológica 

contemporânea, um número elevado de pessoas possui acesso a instrumentos com 

funcionalidades atreladas a sistema que armazenam e gerenciam dados. 

Sob essa ótica, o conceito de banco de dados, representa uma estrutura que permite o 

armazenamento de informação, além da consulta ou utilização, por requisições, independente 

do aplicativo que se deseja usar. Na consulta ou armazenamento das informações, os bancos 

de dados são constituídos por três elementos básicos: campos, registros e tabelas.  

A partir dos anos 70 ocorre uma evolução dos bancos de dados digitais. Nesse período 

surgiram os bancos de dados relacionais, definidos como conjuntos autoexplicativos de 

registros integrados.  

Em períodos anteriores, os bancos de dados eram organizados em estruturas 

hierárquicas, com sua estrutura complexa acarretando em dificuldades para consultas. O 

modelo relacional tornou-se pioneiro no modelo de banco de dados formal. Seu conceito 

principal é de que dados integralmente sejam representados como relações matemáticas, isto 

é, constituindo um subconjunto do produto cartesiano formado por “n” conjuntos.  

Deste modo, o modelo relacional propicia ao desenvolvedor a geração de um modelo 

lógico consistente da informação para armazenamento.  
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2.14)  QGIS 

 

O QGIS (inicialmente denominado Quantum GIS) consiste em um SIG open source 

licenciado sob a Licença Pública Geral GNU. Está inserido no projeto oficial da Fundação 

Geoespacial de Código Aberto(OSGeo).  

Sua plataforma é multiusuário com compatibilidade como os sistemas operacionais: 

Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e suporta numerosos vetores, raster e formatos 

de banco de dados e funcionalidades.  

Em virtude de uma comunidade participativa, o QGIS disponibiliza um número 

continuamente crescente de recursos (plugins) ofertados nas versões nativas mais recentes ou 

adicionais por plugins. Dentre suas funcionalidades, destacam-se a visualização, 

gerenciamento, edição, análise e composição de mapa para impressão. Suas principais 

características, listadas por Nanni et al. (2014) incluem: 

 A possibilidade de visualizar diretamente os dados vetoriais e raster em 

diversos formatos e projeções; 

 Mapeamento e análise interativa de dados espaciais. Estão inclusas ferramentas 

como: compositor de layout destinado a impressão dos produtos, ferramentas 

de identificação / seleção das feições, edição/filtragem e pesquisas avançadas 

por atributos, sobreposição de camadas;  

 Criar, editar e exportar dados espaciais por intermédio de ferramentas de 

digitalização vetorial, calculadora raster, plugin de georreferenciamento e 

possibilidade de importar e exportar e converter dados GPS; 

 Efetuar análises espaciais, incluindo álgebra de mapas, análise de terreno, 

modelagem hidrológicas e análise de rede;  

 Publicar mapas compatíveis com a internet, com a utilização do servidor de 

mapas QSIG Server.  

Na Figura 13 podemos visualizar um exemplo da tela de manuseio do QGIS, em sua 

versão 2.8.1, com algumas de suas funcionalidades. 
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Figura 13 - Tela do software QGIS versão 2.8.1 

 

2.15) Sistema de Navegação Global por Satélite (GNSS) 

 

Os Sistemas de Navegação por satélite consistem em sistemas que propiciam o 

posicionamento geoespacial com o uso de satélites artificiais. Por intermédio desses sistemas 

e com a utilização de receptores torna-se possível determinar o posicionamento na superfície 

terrestre.  

Dentre os sistemas plenamente operacionais e de alcance global destacam-se o sistema 

criado nos Estados Unidos, Navstar GPS e o russo GLONASS. O sistema europeu Galileo 

opera está em funcionamento, mas não está plenamente operacional.  

O GPS, acrônimo de Global Positioning System corresponde a um sistema de 

posicionamento por satélites que provê a medição de latitude, longitude e altura em qualquer 

região da Terra. O sistema americano, pioneiro no desenvolvimento de sistemas de navegação 

por satélite, foi desenvolvido pelo Governo dos Estados Unidos e operado por meio do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em seus primórdios, o sistema era destinado 

exclusivamente para uso militar, estando atualmente disponível para uso civil gratuito. Nessa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defesa_dos_Estados_Unidos
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arquitetura, os satélites emitem mensagens específicas que são captadas e decodificadas com 

equipamentos receptores de GPS (CÂMARA et al., 1997).  

Para dimensionar a distância entre o satélite e o receptor GPS, ocorre o cálculo com 

base nos sinais enviados e a velocidade do satélite. Nesse processo, com o intuito de obter 

maior precisão no dimensionamento da distância, a localização de um ponto é obtida com o 

uso mínimo de quatro distâncias e trigonometria (Figura 14).  A configuração GPS permite a 

medição de coordenadas, a qualquer hora e sob qualquer condição atmosférica, desde que o 

receptor se localize no campo de visão a quantidade mínima de satélites. 

 

Figura 14 - Exemplo de GPS de navegação 

 

Fonte: GARMIN Store, 2017. 

2.16)  Servidores de Mapas 

 

A expansão do uso de geotecnologias ocorrida nos últimos acarretou um incremento 

no volume de bases cartográficas. Essas bases compilam uma vasta diversidade de 

informações geográficas com aspectos multidisciplinares. Dentre as possibilidades para 

armazenar, organizar e disseminar essas informações encontram-se os servidores de mapas. 

Os servidores de mapas fornecem uma representação dinâmica com compatibilidade de 
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integração de mapas temáticos, imagens de satélite, modelos tridimensionais ou de realidade 

virtual (PIMENTA et al, 2012). Essa capacidade permite disponibilizar na internet 

informações geográficas integradas provenientes de fontes distintas.  

Dentre as características de um servidor de mapas, destaca-se sua capacidade de 

assimilar edição das informações, possibilitando a atualização periódica dos dados existentes, 

além de propiciar a ampliação de novos dados. Outro fator relevante é sua versatilidade, ou 

seja, a oportunidade de congregar informações diversificadas atendendo a um público alvo 

com formações distintas. Essa estrutura de visualização, pesquisa e inclusão de informações 

georreferenciadas estimulam uma avaliação embasada em análises integradas, atendendo 

formações multidisciplinares ou que englobem diversas áreas científicas, como as ciências 

ambientais e o planejamento urbano.   

Por meio do servidor de mapas, os usuários obtêm acesso às informações em seus 

formatos originais, além da possibilidade de efetuar consultas em graus diferentes de 

complexidade. Para emitir a resposta de uma solicitação do usuário, o servidor interpreta a 

requisição reunindo as informações necessárias no banco de dados espaciais para emitir um 

retorno (saída) que pode ser emitida em diferentes formatos.   

Para a inclusão de bases cartográficas na rede mundial de computadores são efetuados 

procedimentos para configurar os programas e ferramentas computacionais demandadas, além 

de manipular a base cartográfica para a inclusão no servidor.  

O termo interativo implica que o usuário de algum modo pode interagir com o mapa. 

Isso pode significar selecionar diferenciar camadas para visualização ou efetuar um zoom em 

uma área particular do mapa em que o usuário está interessado. Tudo isso é feito enquanto o 

usuário interage com a página da internet.  

A arquitetura dos mapas interativos é fundamentalmente diferente dos mapas estáticos 

porque na realidade consistem em um tipo de aplicação web. A figura apresenta um diagrama 

básico de como um usuário final solicita um mapa por meio de uma aplicação web e o que 

acontece no plano de fundo. Assim, o usuário ao solicitar um mapa do servidor web, este 

direcionará o pedido para o servidor de mapas web que vai obter todas as informações 

requeridas. O mapa é transmitido retornando pelo caminho de volta em direção ao navegador 

do usuário final. A Figura 15 apresenta um diagrama demonstrando a arquitetura básica.  
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Figura 15 - Diagrama demonstrando interação de um mapa web com o usuário final. 

 

 

2.17)  Geoserver 

 

Geoserver consiste em um software livre de servidor de mapas que permite dividir e 

editar informação geoespacial. Ele foi desenvolvido primando à interoperabilidade, 

publicando informações no padrão OGC. Permite apresentar a informação geográfica em 

escala mundial. Com o padrão WMS, Geoserver pode criar mapas e disseminá-los em uma 

variedade de formatos de saída. Por exemplo, é possível integrar o OpenLayers (uma 

biblioteca de mapeamento livre fazendo a produção de mapas rapidamente. Geoserver foi 

desenvolvido por Geotools, um kit de ferramenta Java (Open Source Geospatial Foundation, 

2016).  

Dentre as opções do Geoserver, além de apresentar mapas com estilo, está a 

oportunidade de fornecer o padrão WFS que proporciona dividir e editar os mapas que são 

apresentados na internet. Também é possível incorporar outras informações de páginas web, 

além de customização por aplicações.  

Por ser software livre, possui baixo custo financeiro em comparação aos SIGs 

tradicionais e possui código aberto. Ajuste de bugs ou incremento de funcionalidades é uma 

grande vantagem em relação às aplicações convencionais. Além da integração com o 

OpenLayers, é possível adicionar integração com aplicações populares como GoogleEarth, 
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GoogleMaps e arquitetura como ESRI ArcGIS. A Figura 16 exibe a página inicial do 

Geoserver. 

 

Figura 16 - Página Principal do Geoserver. 

 

 

2.18)   Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG) 

 

O Sieg (Sistema Estadual de Geoinformação) foi instituído pelo Decreto Nº 6.019, de 

07 de outubro de 2004. Inicialmente era denominado Sistema Estadual de Estatística e de 

Informações Geográficas de Goiás. No período da criação, possuía duas vertentes principais: 

a que tratava de avaliações estatísticas e a linha geográfica. Nesse período existia uma 

Gerência do SIEG. A coordenação de Geoinformação era efetuada na Superintendência de 

Geologia e Mineração, vinculada a SIC (Secretária de Indústria e Comércio), sob a 

responsabilidade da Geóloga Maria Luiza Osório Moreira.  

O Sistema de Informações Geográficas - SIG era composto por um sistema de Comitê 

Gestor coordenado pela SEPIN e pela Superintendência Executiva - SUPEX, por meio da 

Gerência de Informática e Tecnologia - GIT, sendo composto, inicialmente, por 

representantes dos órgãos estaduais que desenvolviam atividades ligadas a 

Geoprocessamento. Nesse período o Comitê contava com 9 representantes.  

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=1080
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=1080
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A maior parte dos dados contidos atualmente no SIEG provém da compilação de 

dados contidos em bases de outros órgãos com informações referentes à Estado. A filosofia de 

trabalho pautou-se na oportunidade de compartilhar dados que inicialmente eram destinados a 

outras finalidades. Dessa forma, levantamentos, mapeamentos e trabalhos relacionados à 

Geoinformação que eram produtos para projetos específicos para fomentar atividades da 

Superintendência foram disponibilizados para domínio público.  

O objetivo principal do SIEG é otimizar e promover a integração das áreas de 

produção de Geoinformação dos órgãos estaduais. Outro escopo do sistema é subsidiar o 

planejamento e o acompanhamento das ações governamentais e disseminados dados 

geográficos para os órgãos estaduais para toda a sociedade. 

Além do gerenciamento e compilação de produtos cartográficos, desde o início do 

SIEG ocorreu o estímulo para a formação de uma “comunidade” buscando a criação de uma 

estrutura propensa ao apoio recíproco, visando dinamizar e racionalizar a produção 

cartográfica. Esse cenário foi pioneiro, no ordenamento e disseminação de dados 

geoespaciais. 

Para aprimorar o conhecimento nas atividades de Geoprocessamento e cartografia 

temática ocorreram investimentos em estrutura e na capacitação da equipe técnica, com o 

fornecimento para servidores públicos e sociedade em geral.   

Além do aspecto de organização, gerenciamento e disseminação da informação 

geográfica ocorreram investimentos contínuos em equipamentos e aplicativos, além da 

promoção de cursos para a capacitação da equipe técnica. 
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CAPÍTULO III – ASPECTOS METODOLÓGICOS:  

Procedimentos técnicos-metodológicos 
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3) ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1) Desenho metodológico  

 

Devido ao caráter de intervenção prática e o comprometimento do pesquisador com o 

objeto de estudo, a partir de interações presenciais, esta pesquisa pode ser considerada 

predominantemente qualitativa (CHIZZOTTI, 2003). Nessa ótica, o pesquisador é elemento 

importante e instrumento para a observação, seleção, análise e interpretação dos dados 

coletados, sejam eles documentos históricos, legislativos, registros fotografias ou outros 

recursos de mídia (MARTINS, 2006). Entretanto para a coleta, organização e mensuração dos 

dados utilizou-se, além das observações in loco e de questionários semiestruturados, a 

pesquisa quantitativa. 

Dessa forma, para o desenvolvimento do trabalho foram definidas 7 (sete) fases de 

atividades, a serem executadas no decorrer da proposta. Assim, com o intuito de ter uma 

percepção sinóptica do desenvolvimento metodológico, para o melhor direcionamento da 

pesquisa, definiu-se um fluxograma dessas atividades conforme demonstra a Figura 17. Os 

objetivos específicos de cada etapa, além dos procedimentos e operações necessárias para a 

consecução das mesmas, são melhores detalhados no Quadro 1. 
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Fonte: Produzido pelo autor. 

CONTATO PRELIMINAR 

Figura 17 - Fluxograma das etapas metodológicas.  
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3.2) Consulta a experiências anteriores e pesquisa na legislação ambiental (Fase 1) 

 

A fase inicial consistiu na revisão bibliográfica com o intuito de melhor compreender 

o funcionamento do licenciamento ambiental e suas relações com o universo geográfico, 

sobretudo no que concerne a Geotecnologia. Um dos aspectos importantes dessa etapa foi à 

consulta de autores que tratam do assunto e ofereceram suporte metodológico para o tema.  

Dentre os autores consultados foram selecionados os que possuíam maior grau de 

correlação com a temática do projeto. Nessa seleção buscou-se identificar autores que 

tratassem do aspecto jurídico do licenciamento ambiental, além da avaliação de impacto 

ambiental, da definição da competência dos entes federativos e por fim, da possibilidade da 

criação de subsídios de apoio das Geotecnologias como um Sistema de Informação 

Geográfica. No trabalho de Nascimento (2012) foi desenvolvido um Sistema de Informações 

Ambientais aplicado ao licenciamento ambiental no Estado de São Paulo. Saito (2010) 

destaca os aspectos jurídicos formulando um diagnóstico dos principais entraves no cenário 

do licenciamento ambiental com ênfase nas competências ambientais do sistema brasileira. O 

trabalho de Paes (2010) aborda as contribuições da Geografia ao licenciamento ambiental e ao 

estudo de impacto ambiental. Seguindo essa linha de avaliação de impacto ambiental, Barreto 

(2012) estabelece, por meio de análises, a delimitação do escopo em processos de avaliação 

de impacto ambiental. O trabalho de Da Rocha (2014) fornece vasta referência bibliográfica 

sobre a temática de mapas interativos, além de descrever minuciosamente a criação de um 

WebGIS, constituindo o principal norteador da pesquisa bibliográfica.  

As experiências externas foram efetuadas tanto no âmbito nacional, quanto regional. 

Buscou-se identificar plataformas que disponibilizem informação geográfica para o 

licenciamento ambiental que utilizem mapas interativos. Também foram consultas iniciativas 

voltadas para disseminação de dados ambientais.  

Como exemplo de plataforma geográfica, o Sistema Integrado de Monitoramento e 

Licenciamento Ambiental (SIMLAM) objetiva disponibilizar para o público em geral um 

acompanhamento dos processos e das atividades licenciadas pela Secretária de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA). A plataforma favorece a 

transparência e eficiência nas ações de política ambiental. A Figura 18 apresenta a tela de 

navegação do SIMLAM. 
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Fonte: Tecnomapas, 2017. 

Outro sistema com características semelhantes é o SIMLAM MT. Dentre os 

componentes disponíveis pelo sistema está sua plataforma Institucional. A Figura 20 

esquematiza o arcabouço estrutural da plataforma. 

Figura 19 - Esquema da plataforma institucional do SIMLAM. 

 
 

Figura 18 - Tela do SIMLAM PA.  
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Dada à característica da pesquisa, foi realizado um levantamento na legislação 

ambiental pertinente como suporte referencial e norteador da compreensão jurídica e 

administrativa dos processos de licenciamento.  Também foram averiguados documentos e 

regulamentos internos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Goiás, tais como 

Portarias, manuais de instrução para licenciamento e outras contribuições disponíveis.  

Esta etapa objetivou uma visão integral do projeto, possibilitando um delineamento 

geral de quais são os aspectos passíveis de implementação no sistema, permitindo planificar e 

dimensionar os requisitos para direcionar as demais etapas por meio de uma visão externa à 

instituição. Nessa primeira etapa o contato com o órgão competente ocorreu por meio de 

documentação disponível na rede mundial de computadores. O objetivo principal foi obter 

uma visão geral de como ocorre à utilização do Geoprocessamento no Licenciamento 

ambiental, além de verificar quais são as características do modelo a ser implementado.  

 

3.3) Avaliação da utilização da Geotecnologia nas análises ambientais (Fase 2) 

 

A segunda fase refere-se à consulta das rotinas processuais de análise da Secima, 

aprofundando, sobretudo, no estágio de utilização de Geotecnologias no órgão em questão. 

Para realizar essa etapa, optou-se por levantamentos empíricos, efetuados por meio de 

entrevistas e observações dos processos constituintes do licenciamento ambiental. Foi 

realizado um paralelo entre os requisitos previstos na legislação ambiental, averiguados na 

etapa inicial, com o uso prático na Secretaria, sobretudo nas avaliações que são efetuadas com 

o apoio de Geotecnologias.  

Para exemplificar, foram efetuadas avaliações entre a rotina do licenciamento na 

Secima, as potencialidades das Geotecnologias e a legislação ambiental pertinente à 

determinada tipologia de licenciamento. Na tipologia de desmatamento, por exemplo, a 

legislação ambiental aponta determinados requisitos previstos no Novo Código Florestal 

como a proteção da mata ciliar, a manutenção da Reserva Legal e a realização de supressão 

arbórea – que deverá ocorrer somente com o licenciamento ambiental. Dessa forma, foram 

verificadas quais seriam as contribuições das práticas de Geotecnologias para diagnosticar a 

requisição do licenciamento para supressão arbórea (desmatamento).   

Essas normativas e avaliações podem ter melhor critério de análise com o auxílio de 

técnicas de Geoprocessamento, detectando, por exemplo, se o empreendimento efetuou 
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antropização indevida, como desflorestamento em mata ciliar (SILVA et al., 2011). Nesse 

cenário são necessárias imagens históricas (para verificar possíveis desmatamentos), 

ferramentas de medição de distância e de área (para mensurar área de Reserva Legal e faixa 

de proteção de APP), além de outras camadas de informações e ferramentas pertinentes.  

Essa etapa constatou quais são os dados geográficos (imagens de satélite, SIG, malha 

viária, hidrografia, limite das Unidades de Conservação, declividade, polígonos de 

antropização/desmatamento, entre outros) usados no momento da análise, além do 

diagnosticar como são empregados esses recursos. Também foram verificadas quais são os 

dados geográficos ausentes, no momento da avaliação, que poderiam aprimorar a análise do 

licenciamento ambiental.  

Os procedimentos com inexistência ou escassez de recursos de Geotecnologias foram 

catalogados possibilitando uma leitura do nível de utilização ao recurso proposto. Essa etapa 

dimensionou, preliminarmente, qual o grau de utilização de Geotecnologia nos diversos 

setores da Secretaria. Como norteador dessa avaliação, foram consideradas as técnicas, 

propostas e recursos verificados na literatura e a observação dos sistemas e plataformas 

geográficas, em operação, em outras secretarias brasileiras. 

O intuito foi à inclusão nesse catálogo dos métodos e técnicas usadas em coerência 

com a proposta, tendo em vista o aperfeiçoamento, se necessário, além da possibilidade de 

replicar o método para setores que ainda não tiveram acesso ao recurso. Essa fase permitiu 

verificar minuciosamente os principais setores de licenciamento, identificando as lacunas 

críticas e os aspectos positivos nos procedimentos de licenciamento. Com esses subsídios foi 

possível a elaboração da arquitetura preliminar do projeto, além da definição estratégica da 

ferramenta. Foram examinados os atuais padrões adotados no armazenamento, análise, 

integração e disseminação de dados geográficos presentes nos licenciamentos do órgão.  

Esse procedimento permitiu conhecer pormenores da situação do uso de 

Geoprocessamento do órgão, detectando quais eram os pontos centrais para aprimorar o uso 

das práticas propostas. 

O acompanhamento das rotinas de licenciamento demonstrou, desde a definição de 

quais documentos são requisitados para compor cada tipologia do licenciamento ambiental, 

até a análise final para emissão ou indeferimento da licença (acompanhamento integral das 

fases do licenciamento). Essa avaliação possibilitou construir o diagnóstico para a elaboração 

da proposta de implementação das ações técnicas deve permear todos os agentes que 

participam do processo do licenciamento. Esses agentes englobam desde servidores públicos, 
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das áreas administrativas e técnicas, responsáveis técnicos pelos processos requisitantes e 

sociedade. Essa característica decorre da necessidade de alinhar e padronizar os produtos 

fornecidos para o órgão ambiental.  

Foram realizados levantamentos por questionários e entrevistas com técnicos e 

gestores do órgão ambiental para fortalecer o dimensionamento de uma proposta que percorra 

todos os setores relacionados ao licenciamento. Também foram constatados quais são as 

principais práticas do licenciamento, os entraves mais recorrentes, as informações com menor 

detalhamento, além da compreensão das principais atividades. Essa etapa proporcionou a 

identificação de quais recursos básicos, técnicas e principais funções seriam demandadas para 

a criação da ferramenta de apoio ao licenciamento ambiental.  

Assim, o levantamento permitiu compreender quais são os tipos de informações 

utilizadas além de compreender como ocorre a tramitação dos dados nos diversas fases do 

licenciamento.  

3.4) Subsídios da informação geográfica necessários para o licenciamento (Fase 3) 

 

Com a obtenção das demandas de cada segmento usuário levantadas no estágio 

anterior iniciou-se, na terceira fase, o processo de compilação dos dados necessários para 

compor o sistema.  

No estágio seguinte foram identificados quais seriam os subsídios para apoio à análise 

de licenciamento, sobretudo no referente a dados cartográficos. Esse procedimento considerou 

2 (dois) aspectos: 

 Os dados que eram utilizados por parte dos técnicos e analistas ambientais em 

suas análises (bases cartográficas pontuais); e, 

 Dados provenientes de fontes externas ao órgão ambiental. 

 Para atender a demanda dos dados não disponíveis no órgão ambiental no momento 

do diagnóstico foi efetuado um levantamento verificando quais instituições públicas possuem 

bases cartográficas com temáticas relacionadas ao projeto. Salienta-se que o maior 

contingente dos dados compilados foram provenientes de fontes externas ao órgão ambiental.  

Dentre as instituições pesquisadas destaca-se o Sistema Estadual de Geoinformação de 

Goiás (SIEG) e o Laboratório de Processamento de Imagens e Geprocessamento (LAPIG) que 
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reúnem acervos de dados vetoriais e matriciais. O escopo do SIEG é aperfeiçoar e promover a 

integração das áreas de produção de Geoinformação dos órgãos estaduais, visando subsidiar o 

planejamento e o acompanhamento das ações governamentais e disponibilizar dados 

cartográficos e estatísticos do território goiano. Possui diversos levantamentos que englobam 

os aspectos físico-territoriais e referentes à infraestrutura, aspectos ambientais e fatores 

socioeconômicos. No LAPIG são desenvolvidas políticas ambientais para o Cerrado e 

mapeamentos do Bioma, além de organização e disponibilização de bases de dados 

geográficas para a gestão territorial e ambiental do Estado de Goiás, uso sustentável e 

conservação do bioma cerrado. Também, possui diversas outras pesquisas e projetos de 

relevância regional e nacional. 

Para complementar as informações, foi avaliado também o acervo da INDE 

(Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) que possui um conjunto integrado de 

tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento; 

padrões e acordos, que são necessários para ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o 

compartilhamento, a divulgação e a utilização dos dados geoespaciais de origem federal, 

estadual, distrital e municipal. 

 

3.5)  Integração das informações Geográfica (Fase 4) 

 

A quarta fase refere-se na integração dos dados compilados no estágio anterior e a 

construção de uma Base Cartográfica que atenda as principais demandas levantadas no órgão. 

Foram armazenados dados de: (a) imagens de satélite históricas (diversas datas) com 

recobrimento de todo o estado; (b) criação de MDT (Modelo Digital do Terreno) produzido 

com dados dos sensores ASTER e SRTM; (c) malha viária das principais rodovias de Goiás; 

(d) pedologia; (e) geomorfologia; (f) desmatamentos; (g) cobertura e uso do solo; (h) 

Unidades de Conservação Estaduais e Federais e; (i) drenagens. 

 

3.6)  Elaborações de rotinas e técnicas adequadas aos setores de licenciamento (Fase 5) 

 

A quinta fase destinou-se elaboração de rotinas e métodos que potencializem as rotinas 

de licenciamento, visando principalmente o auxílio de análises que necessitem de dados de 
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Geotecnologias, gerando soluções customizadas a realidade do setor. Essa fase buscou 

constatar quais seriam as aplicações, funcionalidades e potencialidades dos dados geográficos 

nas rotinas do licenciamento.  

Nessa etapa foram consultados técnicos e gestores de diversas áreas, sondando as 

principais aplicações. O contato com os servidores constituiu um elemento fundamental para 

conhecer quais expectativas foram geradas após o contato inicial (entrevista). Esse contato 

permitiu além de verificar os pontos fortes da proposta, o levantamento de pontos de 

aperfeiçoamentos no sistema que não foram dimensionados na arquitetura inicial.  

Para efetuar esse processo foi realizado diálogo com os possíveis usuários do sistema 

(analistas ambientais, técnicos do órgão, responsáveis técnicos e agentes da sociedade). Por 

meio da utilização de notebook com a Base Cartográfica inserida. 

Essa etapa também avaliou a estabilidade da aplicação, além da realização exaustiva 

de testes das funcionalidades.  

Para a implantação do sistema foi utilizado à aplicação em um computador portátil 

(notebook) e utilizado o servidor do Sistema Estadual de Geoinformação.  

 

3.7) Validação da proposta de SIG com técnicos e gestores (Fase 6) 

 

 A fase seis visa à disponibilização de um SIG englobando a base cartográfica, e como 

suporte para atender às principais demandas. Foi utilizado software livre como plataforma do 

SIG Desktop, com a intenção de sanar parcialmente as necessidades de dados de 

Geoinformação da instituição, sem acarretar custo financeiro para aquisição. Também foram 

aferidos os roteiros e técnicas a serem implantados junto aos técnicos e gestores envolvidos na 

Secretaria. O balanço desse processo serviu para mensurar a eficiência e eficácia do método e 

constatar suas prováveis adequações. 

 Esse feedback é indispensável para constatar se o sistema atenderá as devidas 

exigências paras as análises ambientais, além da identificação de prováveis aperfeiçoamentos, 

muito relevantes que foram constatados pelos usuários. 

3.8) Criação do WebGIS Ambiental 
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A etapa final, sétima fase, consistiu na elaboração da plataforma de WebGIS, 

direcionada no apoio as atividades de licenciamento ambiental da Secima. Para tanto, foram 

adotados softwares livres, tanto para a inserção de dados no servidor de mapas, quanto para a 

criação dos mapas interativos.  

Desta forma, para a seleção dos programas bases utilizados, foram consultadas suas 

referências nas literaturas, além de pesquisas na internet. Os aspectos fundamentais para 

seleção dos softwares foram:  

 

Possibilitar o uso de funções de navegação, (zoom, pan e zoom extend);  

Apresentar de forma dinâmica os atributos tabulares; 

Possibilitar a sobreposição de camadas de informações (overlay); 

Ter compatibilidade com bases colaborativas (Google Maps, Bing, OpenStreetMap e 

outras); 

Compatibilidade para assimilar os padrões de extensão mais utilizados na 

representação geográfica, nos tipos vetoriais e matriciais (Shapefile, Kml, GeoTIFF); 

Permitir a realização de consultas; 

Ter potencial para expansão de potencialidades com a inclusão de plugins. 

 

Para a produção da plataforma, foram averiguadas as informações obtidas nas etapas 

anteriores, sobretudo com a compilação dos requisitos para o dimensionamento e 

diagramação do sistema. Esse processo buscou compreender quais as funcionalidades 

necessárias para as tomadas de decisão na esfera do licenciamento ambiental. Dada a 

característica do licenciamento, tornou-se necessário um ambiente que favorece além da 

visualização dos dados, um conjunto específico de funcionalidades.  
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS:  

Diagnóstico da Prática da Geotecnologia na Secima 
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4) RESULTADOS  

 

4.1) Análise da situação do uso de Geotecnologias no órgão ambiental 

 

No diagnóstico da situação das geotecnologias na Secima foram adotadas três fases: 

1) Avaliação preliminar considerando as primeiras visitas efetuadas, com consultas 

aos documentos legislativos internos e análise das experiências anteriores; 

2) Levantamento e análise quantitativa dos processos de licenciamento ambiental via 

sistema intranet da Secima; e, 

3) Avalição por meio de questionários com os técnicos e gestores. 

Assim, a avaliação dos componentes legislativos e das experiências anteriores 

favoreceu a primeira interpretação da situação da Secima no que concerne ao uso de 

Geotecnologias. Por meio da revisão bibliográfica, ratificou-se a importância da 

Geotecnologia no cenário ambiental, além de possibilitar o conhecimento de diversas 

soluções bem-sucedidas experimentadas em outros órgãos ambientais. Também, 

proporcionou uma visão geral dos principais entraves normalmente presentes no 

licenciamento ambiental, e quais as medidas para a implantação eficaz de um SIG ambiental.  

O diálogo preliminar com os técnicos e gestores proporcionou uma visão mais apurada 

sobre a temática, promovendo o levantamento dos principais êxitos e deficiências referentes 

às geotecnologias. Dessa forma, os detalhes presentes nas rotinas do licenciamento ambiental 

viabilizou o entendimento de como ocorre o trâmite do processo e em quais circunstâncias o 

Geoprocessamento poderia contribuir para uma avaliação integrada e mais efetiva do 

licenciamento ambiental. Sob essa ótica, estabeleceu-se uma visão esquemática e 

metodológica das etapas do licenciamento e sua relação com a proposta desenvolvida. Isso 

permitiu desenhar com maior clareza os componentes físicos e estruturais do sistema 

proposto.  

O balanço preliminar, obtido com as informações existentes até o momento, indica que 

a gestão e controle de diversos componentes presentes na legislação ambiental, que 

preconizam a preservação e conservação do meio ambiente, estão fragilizados em virtude, 

dentre outros motivos, da não adoção das práticas das Geotecnologias.  
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De fato, a ausência de um setor específico de Geoprocessamento e a não adoção de 

meios para tratamento das informações geográficas que circulam no órgão, compromete a 

mensuração e detecção de fatores geográficos normatizados em lei. Essa situação ocasiona 

consequências na emissão dos pareceres do licenciamento e desencadeia uma série de 

entraves para outras ações do órgão, comprometendo o monitoramento, a fiscalização 

ambiental e qualquer medida para gerir os dados espaciais.  

Por fim, de posse das informações obtidas nesse estágio, foram desenvolvidas as 

primeiras adaptações no esquema de desenvolvimento da proposta a serem verificadas nos 

tópicos descritos a seguir. 

 

4.2) Análise quantitativa da situação do uso de geotecnologias no órgão ambiental por 

tipologias de processo 

  

Para realizar o exame quantitativo acerca da adoção das Geotecnologias no órgão 

ambiental, em diferentes tipologias do licenciamento foi definida a categorização numérica 

dos processos de licenciamento requisitados no órgão ambiental. Esse levantamento buscou 

constatar quais são as tipologias de processos mais recorrentes. 

Para tanto, foi efetuada uma consulta em seu sistema intranet, que contabilizou todas 

as requisições de licenciamentos cadastradas pelo órgão nos últimos anos (período entre final 

de 2008 até início de 2016). Essa categorização foi necessária devido ao volume de tipologias 

diagnosticadas, uma vez que o levantamento inicial demonstrou a existência de 226 tipologias 

(avaliando a consulta realizada), com requisições distintas, nesse período. 

Tal diversidade de processos não permitiria a avaliação particular de cada tipologia. 

Entretanto, observa-se que 66% das requisições de licenciamento presentes no período, 

encontram-se nas 20 tipologias mais recorrentes, e que foram, posteriormente, selecionadas 

para a efetuação deste trabalho. Nesse tocante, a Figura 20 apresenta as 20 tipologias de 

licenciamento mais recorrentes e seu quantitativo de requisições. 
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Figura 20 - Tipologias com maiores incidências de requisição no licenciamento ambiental de GO. Base dos 

dados: Secima (2008 a 2016). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Após a identificação dos processos mais recorrentes, procedeu à avaliação para 

constatar quais são os critérios e instrumentos de Geotecnologias que podem servir de apoio à 

análise dessas tipologias. Vale lembrar que muitos destes critérios e instrumentos sobrepõem 

para mais de uma tipologia e, até mesmo, para as tipologias não ranqueadas.  

Como resposta, a avaliação revelou que a maior parcela das atividades do 

licenciamento ambiental não utiliza ou subutiliza os recursos mais comuns das 

Geotecnologias. Dessa forma, é visível nas análises ambientais que definem a viabilidade dos 

empreendimentos, a insuficiência de instrumentos, recursos e dados relacionados à 

informação geográfica.  

Em todas as atividades e empreendimentos verificados foram constatadas deficiências 

em elementos fundamentais para a construção de um banco de dados geográfico. A maior 

parte dos técnicos não possui suporte para a utilização da tecnologia, realizando a análise sem 

o apoio de recursos fundamentais, como um acervo próprio e com o acesso a datas definidas 

de imagens de satélite, utilizando predominantemente o software Google Earth. Também a 

grande maioria dos técnicos não acessam sistemas informatizados que ofereçam dados, 

mesmo em escalas regionais, de informações relevantes à análise ambiental tais como: 

pedologia, limites das unidades de conservação, dados de antropização do bioma, hidrografia 

ou qualquer outra temática do universo ambiental. Outro ponto relevante da análise foi à 
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verificação da inexistência de catálogo dos empreendimentos licenciamentos com suporte 

georreferenciado.  

No que concerne ao armazenamento das informações cartográficas, ela ocorre de duas 

formas principais: no arquivo físico e nas próprias estações de trabalho dos servidores.  

No caso do arquivo físico por meio do processo que armazena tanto a documentação, 

quanto os produtos cartográficos impressos (croquis, plantas e mapas elaborados pelos 

responsáveis técnicos pela requisição do licenciamento). Na existência de mídia digital (CD), 

a mesma está anexada ao processo. Ressalta-se que até o momento  não existia nenhum 

recurso que possibilitasse a inclusão no meio digital compartilhada dos produtos cartográficos 

para todos os técnicos da Secima. Dessa forma, cada técnico compila sua coleção de dados 

espaciais em seu computador de uso diário, tornando o armazenamento pontual e não 

favorecendo a disseminação e integração dos dados com os demais técnicos.  

4.3) Avaliação dos Questionários – Questões Objetivas  

 

Após o diagnóstico in loco do ambiente de trabalho dos técnicos e gestores, buscou-se 

mensurar as constatações efetuadas nas visitas preliminares, com um questionário direcionado 

ao máximo de técnicos do licenciamento ambiental. Assim, todos os técnicos que estavam 

presentes no dia da visita receberam uma via do questionário. 

Vinte e três (23) servidores vinculados à área técnica do licenciamento responderam 

ao questionário, incluso no ANEXO, que permitiu verificar a prática atual das Geotecnologias 

por estes servidores, com intuito final de direcionar a modelagem da plataforma WebSIG às 

suas necessidades. Na complementação, para um melhor dimensionamento da ferramenta, 

também foi entrevistado o gerente geral do núcleo de licenciamento. 

O primeiro item do questionário tratou da avaliação do conhecimento do servidor 

sobre Geoprocessamento. A maioria descreveu seu conhecimento entre não adequado e 

satisfatório. O diálogo com o Gerente apontou que existem poucos servidores especialistas em 

Geoprocessamento. No núcleo de licenciamento, no momento da avaliação, existia apenas 

uma servidora com formação específica nesta área.  

A avaliação sobre o grau de domínio do uso de Geoprocessamento no âmbito 

ambiental aponta que nenhum dos entrevistados considera seu conhecimento muito 

satisfatório ou extremamente satisfatório. Esse resultado que não contemplou os indicativos 
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máximos decorre provavelmente do número reduzido de especialistas atuando no 

licenciamento ambiental. Entretanto, observa-se um valor considerável de técnicos que 

consideraram seu conhecimento satisfatório (56,52%). Outro aspecto que se destaca é a 

quantidade de técnicos que enquadraram sua compreensão do Geoprocessamento no âmbito 

ambiental como não adequada: 39,13%, conforme Figura 21. 

 

Figura 21 - Questão acerca do conhecimento técnico sobre Geoprocessamento no âmbito ambiental. 

 

                      

A segunda questão tratou do grau de utilização de Geotecnologias na Secima. O 

intuito dessa pergunta foi de constatar, conforme avaliação realizada por meio das visitas no 

órgão, se efetivamente a Secima utiliza de forma incipiente, ou não, as Geotecnologias na 

rotina do licenciamento ambiental. 

O questionário revelou que o órgão ambiental utiliza de forma não potencializada as 

Geotecnologias. Aproximadamente 70% dos entrevistados descrevem a atuação como não 

adequada. O somatório dos que declararam como ausente o uso de Geoprocessamento, em 

conjunto com os entrevistados que consideram a atuação não adequada e ausente atinge 

82,60%, como pode ser visualizado na Figura 22. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Extr. Satisfeito

Muito Satisfeito

Satisfeito

Não Adequado

Ausente



 

  

89 

 

 

 

Figura 22 - Quantificação da adoção do uso de Geoprocessamento por parte dos técnicos da Secima. 

 

No que concerne à oferta de cursos relacionados às áreas de Geotecnologia, os 

técnicos foram unânimes no enquadramento como não adequado ou ausente. Dentre os 

entrevistados, 11 técnicos (47,82%) descreveram como inadequado o fornecimento de cursos 

disponibilizados pelo órgão ambiental, enquanto 12 disseram que inexiste iniciativa para 

ofertar cursos na área supracitada (52,17%), conforme verifica-se na Figura 23. 

Figura 23 - Avaliação de cursos oferecidos pela Secima na área de Geoprocessamento. 
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O item seguinte visou mensurar como os técnicos consideram as informações 

geográficas utilizadas no ato do licenciamento ambiental. Para essa avaliação foram 

englobados tanto os dados pertencentes e/ou utilizados pela própria Secima, quanto os dados 

oriundos dos estudos técnicos efetuados pelas consultorias. A maior parte dos técnicos 

descreve como não adequada às informações geográficas utilizadas no processo de 

licenciamento (65,21%). Apesar do fornecimento e circulação de dados geográficos no 

licenciamento, mesmo que inadequados e não padronizados, 2 técnicos apontaram como 

inexistente o fornecimento de dados geográficos (8,69%). Esse apontamento será melhor 

discutido no tópico de análise dos resultados. Não obstante a insatisfação majoritária com as 

informações geográficas, 4 técnicos descreveram como satisfatória a Base Cartográfica, e 

indicaram como satisfatórios os produtos espaciais fornecidos pelos responsáveis técnicos 

(Figura 24).  

Figura 24 - Exibição das condições de satisfação com informações geográficas utilizadas no licenciamento 

ambiental. 
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ótica dos técnicos, a perspectiva de implantação de novas metodologias, relacionadas à 

Geotecnologia, no campo do licenciamento ambiental. Como resultante, a grande maioria dos 

entrevistados consideraram não adequada ou inexistente as condições do órgão nesse sentido 

para a promoção de tais tecnologias. Dessa forma, o somatório dos técnicos que consideraram 

com não adequada ou ausente às informações geográficas utilizadas na Secima, alcança 
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Figura 25 - Quantitativo do grau de interesse de promoção das Geotecnologias na Secima. 

 

 

 Para o item referente à avaliação dos produtos cartográficos fornecidos pelos 

Responsáveis Técnicos, o somatório de entrevistados que consideraram não adequados e 

inexistentes é semelhante ao item sobre fomento para uso de Geoprocessamento na Secima 

(aproximadamente 87%), como ilustrado na Figura 26. Essa relação possivelmente decorre 

das especificações e características dos produtos cartográficos que circulam pelo órgão 

ambiental.  

 

Figura 26 - Quantitativo da avaliação sobre qualidade dos produtos cartográficos fornecidos pelos Responsáveis 

Técnicos no ato do Licenciamento Ambiental. 
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padrões para guardar, recuperar e consultar dados. A Figura 27 mostra que dentre os 

entrevistados, 10 consideram inadequada à forma de armazenar as informações geográficas 

(43,47%). Valor semelhante ao que descreveram como inexistente esse processo (43,47%). 

Apesar da maioria dos entrevistados apontarem inadequações ou inexistência de recursos de 

armazenamento, 3 entrevistados relataram seu parecer como satisfeitos (13,04%). 

Figura 27 - Avaliação sobre armazenamento da informação geográfica. 

 

 

 O tópico seguinte buscou averiguar como ocorre a integração da informação 

geográfica obtida no licenciamento ambiental. Esse item considerou todas as informações que 

circulam, mesmo entre setores distintos, haja vista a inter-relação frequentemente nas 

avaliações ambientais. Como resposta, uma boa parcela considerável dos técnicos 

descreveram como inexistente o processo de integração das informações cartográficas 

(47,82%). Também destacam-se os técnicos que consideraram não adequada a integração, ou 

seja, 39,13%. O somatório desses índices atinge aproximadamente 87%, como pode ser 

observado na Figura 28.  

Figura 28 - Quantidade da avaliação sobre integração da informação geográfica 
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 O item seguinte constatou a compreensão dos técnicos sobre a disseminação da 

informação geográfica. A maior parte considera como ausente (47,82%) ou não adequada à 

disseminação da informação geográfica no órgão ambiental (43,47%). Dois (2) técnicos 

consideraram satisfatória a forma de disseminar a informação, conforme Figura 29. 

Figura 29 - Avaliação da disseminação da informação geográfica. 

 

  

O item subsequente foi referente aos investimentos em equipamentos e produtos 

vinculados a Geotecnologias (aparelhos de GPS, utilização de VANT, imagens de satélite 

atualizadas, computadores compatíveis e que suportem processamentos e aplicações de 

Geoprocessamento, dentre outros elementos e equipamentos relacionados). 

 O resultado indicou que 16 técnicos consideram inadequados os equipamentos e/ou 

insumos relacionados às Geotecnologias. Um técnico considerou ausente. Observou-se que 4 

técnicos consideraram satisfatória a disponibilização de equipamentos e produtos, como 

ilustrado na Figura 30. 

Figura 30 - Avaliação de investimentos em equipamentos e produtos cartográficos 
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A última questão objetiva tratou da avaliação sobre a implantação de um mapa 

interativo de visualização e consulta de dados geográficos, como suporte ao licenciamento 

ambiental. Ao contrário dos itens anteriores, detectou o predomínio da categorização como 

extremamente satisfatória para a implantação deste ferramental (65,21%). O somatório dos 

indicadores extremamente satisfatório, muito satisfatório e satisfatório atingiu um montante 

de 96% dos entrevistados, como ilustra a Figura. Somente 1 técnico manifestou não adequada 

a implantação de um mapa interativo, no auxílio à execução de suas atividades cotidianas, 

conforme apresentado na Figura 31.   

 

Figura 31 - Avaliação da implantação de um mapa interativo, como suporte ao Licenciamento Ambiental. 
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avaliações ambientais. Como resultado, a Tabela 1 apresenta as tipologias mais citadas pelos 

técnicos entrevistados. 

 

Tabela 1 - Tipologias mais recorrentes nas atividades de licenciamento. 

  Tipologia (tema) Quantidade de citações Área temática principal 

Agroindústrias  1 Área Rural 

Aproveitamento de árvores 1 Supressão arbórea  

Aquicultura 1 Aquicultura/Recursos Hídricos 

Aterros Sanitários 2 Saneamento/Uso do Solo 

Atividades Rurais 2 Área Rural 

Auto de Infração 1 Diversos 

Bacias Hidrográficas 1 Recursos Hídricos 

Barragens 1 Recursos Hídricos/Uso do Solo 

Crédito Florestal 1 Flora 

Desmatamento 4 Supressão arbórea  

Duplicação de Rodovia 1 Infraestrutura 

EIA-RIMA 1 Diversos 

Empreendimentos CONAMA 1 Diversos 

Empresas químicas 1  

Estudos Ambientais 1 Diversos 

Extração Mineral 1 Mineração 

Indústrias 4 Industrial 

Irrigação 1 Recursos Hídricos/Uso do Solo 

Loteamento 3 Loteamento 

Mineração 3 Mineração 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 3 Energética 

Polos Industriais 1 Industrial 

Postos de combustível 1  

Saneamento 3 Saneamento 

Usinas Hidrelétricas 5 Energética 

Usinas sucroenergéticas 3 Energética/Alimentar 

Usinas Termelétricas  1 Energética 

 

Observou-se que parte dos técnicos optou por responder, a sua área de atuação, de 

forma genérica, ao invés de apontar as tipologias específicas. Assim, no lugar de exemplificar, 

possivelmente os responsáveis pelas tipologias de Extração de Areia, Extração de Cascalho e 

Extração de Argila, preferiram indicar a grande área (Mineração), não discriminando a 
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tipologia de modo pormenorizado. De todo modo, é importante mencionar que o resultado foi 

harmônico com o levantamento via intranet dos processos mais recorrentes.  

 A segunda questão solicitou aos técnicos que descrevessem quais seriam os principais 

subsídios geográficos demandados para a avaliação dos processos de licenciamento 

ambiental. O intuito desta questão foi o de identificar quais são os dados necessários para 

compor uma Base Cartográfica que atenda primeiramente as características e especificidades 

de cada setor, e de forma secundária, que favoreça a avaliação ambiental do órgão como um 

todo. Os dados foram catalogados seguindo a denominação literal da descrição dos técnicos. 

Em algumas circunstâncias, quando a temática apresentou relação com outra descrição, os 

dados foram agrupados em um único tema (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Principais subsídios relacionados à informação geográfica na análise ambiental 

Subsídio (tema) Quantidade de citações Área temática principal 

Áreas de Interesse Cientifico 1 Diversos 

Áreas de Preservação Permanente 2 Área Rural/Sup. Arbórea 

Áreas Protegidas (Unidades de Conservação e 

CAR) 

7 Proteção Ambiental/Unid. 

de Conservação 

Cavernas 1  

Cobertura Vegetal 2 Supressão Árborea 

Dados do DNPM 1 Mineração 

Declividade 1 Diversos 

Demografia 1 Diversos 

Empreendimentos licenciados georreferenciados 2 Diversos 

Geologia 1 Diversos 

Hidrogeologia 1 Recursos Hídricos/Uso do 

solo 

Hidrografia (Recursos Hídricos e Drenagem) 7 Recursos Hídricos 

Imagens de satélite 12 Diversos 

Malha Viária (Vias de Acesso e Sistema Viário) 3 Diversos 

Mineração e Extração Mineral 1 Mineração 

Municípios 1 Diversos 

Núcleos Urbanos, Perímetro Urbano e Povoados 3 Diversos 

Patrimônio Histórico Cultural 1 Diversos 

Poços de abastecimento 1 Recursos Hídricos 

Populações específicas (tradicionais e indígenas) 2 Diversos 

Profundidade freática 1 Recursos Hídricos 

Projeto de Assentamento Rurais 1 Área Rural 
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Relevo 2 Diversos 

Sítios Arqueológicos 1 Diversos 

Solos 1 Diversos 

Uso do Solo 5 Diversos 

Uso econômico e dados socieconômicos 2 Diversos 

Zoneamento Ecológico Econômico  1 Diversos 

 

 A avaliação aponta um volume significativo de solicitações para obtenção de imagens 

de satélite históricas e atualizadas, dados referentes à Hidrografia, produtos do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), Unidades de Conservação e mapeamento do uso do solo. Outras 

temáticas que se destacaram foram à malha viária e informações sobre aglomerados urbanos.  

 Por fim, o questionário contemplou um espaço para a inclusão de outras informações 

que não foram abordadas anteriormente, mas que o técnico considera importante na avaliação 

da análise ambiental. Uma parcela significativa dos técnicos incluíram observações em seus 

questionários (9 formulários). Dentre as observações, destacaram-se: 

 

Integração dos dados cartográficos do órgão ambiental para a geração de um banco 

de dados unificado; 

Criação de sistema interno, com ferramentas de Geoprocessamento, para auxílio na 

análise ambiental; 

Criação de um setor específico com profissionais habilitados em Geoprocessamento; 

Disponibilização dos empreendimentos outorgados e licenciados em um SIG; 

Criação de subsídios (geração de produtos para GPS) para apoio de ações in loco; 

Disponibilização no mapa interativo de ferramentas que permitam a adição de 

polígonos, ferramentas de desenho e medição, inserção de coordenadas no formato 

UTM e geográficas, sobreposição de layeres, buffers e funções de edição dos 

polígonos inseridos (mover e adicionar vértices); 

Padronização do uso da plataforma proposta (mapa interativo) em todas as atividades 

de licenciamento ambiental da Secima; 

Treinamento dos técnicos para utilização da proposta (novas rotinas e manuseio do 

mapa interativo proposto). 
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4.5) Análise dos Resultados – Apontamentos Gerais 

 

 Um dos primeiros aspectos observados no diagnóstico efetuado por intermédio da 

análise do questionário, associada às reuniões com técnicos e gestores, foi à necessidade da 

ampliação de medidas que contemplam com maior ênfase o uso das Geotecnologias. A 

inexistência de um setor específico que trate de Geoprocessamento, a baixa regularidade de 

cursos fornecidos na área, além da aparente dificuldade do órgão ambiental em fomentar o 

desenvolvimento das práticas das práticas de Geotecnologia, compromete as avaliações 

ambientais.  

 Na estrutura dos dados verifica-se que não existem mecanismos rigorosos de controle 

e especificação dos produtos cartográficos fornecidos para a averiguação do Licenciamento 

Ambiental. Esse aspecto interfere em toda uma cadeia de ações para a criação de um Banco 

de Dados Geográfico: desde o armazenamento até a disseminação da informação. Esse fator, 

da não organização dos dados espaciais está presente nas respostas do questionário, conforme 

verificado na Figura 32. Na citada figura, observe-se a existência de forte correlação entre os 

itens referentes à necessidade de implantação de um sistema de armazenamento, integração e 

disseminação dos dados cartográficos.  

  

Figura 32 - Questões objetivas do questionário 
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 Outro aspecto importante é a provável compreensão distinta dos termos e conceitos 

inclusos no questionário (semântica dos termos e conceitos). No item que trata do 

fornecimento das informações geográficas disponibilizadas pela Secima e pelos responsáveis 

técnicos, verifica-se que 2 técnicos descrevam a disponibilização como ausente. Conforme 

descrito no Capítulo 4.1, a entrega dos produtos cartográficos ocorre predominantemente nos 

formatos analógicos (croquis, plantas e mapas impressos) e em diversos formatos (pdf, dxf, 

kml entre outros). Em toda tipologia verificada existe a presença de fatores espaciais. Dessa 

forma, considera-se que os técnicos que descrevam a disponibilização como ausente, 

interpretaram que os produtos não poderiam ser enquadrados como cartográficos. Situação 

semelhante ocorreu com o item que trata do armazenamento das informações geográficas. 

Não obstante, existir o armazenamento dos processos em um arquivo físico (incluindo os 

documentos, inclusive os cartográficos e CD’s – quando disponibilizados), um volume muito 

expressivo (10 técnicos) respondeu como ausente o processo de armazenamento.  

 Esse cenário denota de forma contundente que parcela majoritária dos técnicos de 

licenciamento da Secima evidencia problemas no armazenamento, tratamento e padronização 

da informação geográfica.  

4.6) Reunião com técnicos e gestores da área ambiental 

 

 Para complementar a averiguação realizada pelo questionário e, sobretudo para sanar 

algumas dúvidas na interpretação dos dados dos itens formulados, realizaram-se reuniões com 

os especialistas. 

Essa ação foi extremamente útil na consecução de um estreitamento maior com o 

órgão, haja vista a intenção do projeto em desenvolver uma plataforma que seja integrada as 

ações de licenciamento. Nesse aspecto, o diálogo com os responsáveis pelo licenciamento 

colaborou muito para dimensionar instrumentos e principalmente para sanar dúvidas surgidas 

em etapas anteriores.  

 Por meio desses diálogos foi possível compreender tanto os aspectos demandados para 

a produção das rotinas e requisitos da plataforma, quanto avaliar outros entraves presentes no 

licenciamento. Dessa forma, as conversas revelaram dificuldades existentes no licenciamento 

e a percepção de quais seriam as alternativas propostas pelo corpo técnico do órgão ambiental.  

 Essas reuniões buscaram abrigar técnicos de diferentes setores. Para tanto, foram 

entrevistados profissionais de todas as gerencias. 
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Esses diálogos foram extremamente valorosos para compreender o alcance de um SIG 

aplicado ao licenciamento ambiental: favorecendo um diagnóstico mais preciso de quais são 

suas principais potencialidades e quais são suas limitações.  

4.7) Avaliação dos principais entraves diagnosticados e perspectivas com uso da 

plataforma 

 

 Após o balanço dos resultados englobando as visitas no órgão ambiental, com o 

questionário aplicado com os técnicos e as reuniões, foi efetuado um catálogo contemplando 

as principais limitações observadas até o momento, bem como algumas propostas de 

melhorias sugeridas. Da avaliação, a Tabela 4 apresenta os principais problemas e propostas 

nessa etapa, com a identificação dos problemas mapeados, a descrição sucinta de cada 

situação e a oportunidade de uso na plataforma nas diversas atividades do órgão ambiental. 
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Quadro II. Principais problemas mapeados e propostas da plataforma para minimizar/reverter adversidades no Licenciamento Ambiental. Elaborado pelo autor (2017) 
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CAPÍTULO V – DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA:  

Características e funcionalidades do mapa interativo - WebGIS 
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5) Definição da arquitetura e inclusão dos dados no servidor de mapas 

 

 A composição do WebGIS considerou todas as fases da proposta metodológica. Para a 

construção da plataforma do licenciamento ambiental, inicialmente foram avaliadas as 

preconizações presentes nas literaturas consultadas para a sua construção. Assim, o 

desenvolvimento da plataforma adotou o uso de software livre, sobretudo em virtude da não 

necessidade de aporte financeiro e das potencialidades decorrentes de sua utilização.  

 Em consultas a experiências em outras instituições, verificou-se de forma genérica o 

modo de tratar, manipular e principalmente no meio de disseminar a informação geográfica. 

Desse modo, para direcionar a construção da arquitetura, layout e funcionalidades do mapa 

interativo, foram avaliados os portais do SIEG e do LAPIG-MAPS.  

Em virtude das características da ferramenta, foi adotado um padrão próximo aos 

mapas interativos disponibilizados pelo SIEG. Essa seleção aconteceu por 3 motivos: 

 as características e funcionalidades das ferramentas apresentadas no site do SIEG 

atendem as demandas de mapa interativo da proposta para o licenciamento ambiental; 

 a possibilidade de sincronizar futuras atualizações e aprimoramentos da ferramenta 

com as alterações feitas nos demais aplicativos instituições relacionados do SIEG. 

Dessa forma vislumbra-se a possibilidade da adoção e manutenção da ferramenta pelo 

serviço público; 

 a padronização institucional da ferramenta, com uma interface e layout com 

semelhante as aplicações utilizados no repositório oficial de Geoinformação do 

Estado. 

 O dimensionamento das funcionalidades considerou, na medida do possível, tanto 

aspectos presentes na legislação ambiental, quanto o direcionamento obtido no questionário.  

Outro aspecto importante foi o acompanhamento das principais rotinas de licenciamento que 

demandam da Geoinformação. Dessa forma, na estrutura de sua interface, a ferramenta deve 

permitir que o usuário:  

a) Possa analisar os dados em uma interface gráfica amigável, com um visual muito 

próximo as aplicações mais disseminadas nas plataformas da internet; 

b) Obter dados vinculados às feições, bastando direcionar o mouse sobre o objeto/área de 

interesse e efetuar um clique com o mouse; 
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c) Agregar dados tabulares, permitindo a inserção de outros tipos de mídias, como 

documentos, vídeos e figuras; 

d) Criar seus próprios mapas com temas e camadas adequadas ao seu perfil; 

e) Acessar hiperlinks com outros sites. Nesse caso,  a ferramenta pode transformar-se em 

um portal de informação, conectado a uma grande base de dados (BUCKLEY, 2003). 

 Após a visão geral das funcionalidades e características da ferramenta, ocorreu à 

compilação dos temas que atendam a maior parte das demandas constatadas via questionários 

e visitas feitas in loco para avaliar as diversas atividades do licenciamento ambiental da 

Secima.  

Em sua página inicial são apresentados links de acesso as principais instituições de 

interesse. No painel de camadas, acoplado a cada feição, encontra-se um ícone para 

apresentação da legenda. Essa possui separação dos itens, por lista e com a simbologia das 

informações apresentadas, para cada tema. Para melhor gerenciamento da informação, foi 

definido um catálogo resumido para segmentar as informações em categoriais e iniciar o 

processo de descrição dos metadados. 

 Para a arquitetura de softwares integrados para a função de armazenamento, 

processamento e visualização da informação foram avaliadas as características dos mesmos. 

Outro ponto importante para a seleção do software refere-se a capacidades de permitir 

personalizações para atender as demandas levantadas.  

 Dessa forma, os dados foram inseridos no software QGIS para manipulação prévia dos 

arquivos vetoriais e matriciais. Foram definidas diversas simbologias que mantiveram-se 

inalteradas quando o arquivo no órgão de origem permitia a identificação do estilo. Quando 

não foi possível utilizar o mesmo estilo (cor, espessura da linha, entre outros), em virtude da 

inacessibilidade da informação foram adotadas características próximas. 

    Para a construção do mapa interativo foram definidas as fases que estabeleceram quais 

seriam os softwares utilizados, além do planejamento para a implantação. A Figura 33 

apresenta essas etapas. Inicialmente foram definidos quais seriam as camadas inseridas, além 

de criação de catálogos por assuntos (temas). Foram realizadas algumas edições em arquivos 

para atender a finalidade do projeto. Como exemplo, alguns arquivos apresentam abrangência 

nacional. Nesses casos, ocorreu a adequação para o recorte espacial da área de interesse 

(Estado de Goiás). Após a edição e definição da simbologia, os arquivos e projeto (.qgs) foi 

migrado para o QGIS Server.  
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Figura 33 - Etapas para a criação do mapa interativo. 

 

A utilização do QGIS Server como servidor de mapas foi decorrente principalmente da 

compatibilidade entre o software Desktop (QGIS) e o servidor de mapas.  Para a interface do 

mapa interativo, utilizou a biblioteca Leaflet. Essa adoção foi decorrente de sua performance e 

da possibilidade da utilização nos navegadores modernos que contam com HTML5 e CSS3.  

Como as duas principais fontes de dados foram o repositório do SIEG e os dados do 

LAPIG, também foi realizada a inclusão dos dados  no servidor de mapas Geoserver. Essa 

ação buscou ampliar alternativas futuras de compartilhamento das informações. Na Figura 34 

são ilustradas 4 telas de dados apresentados na ferramenta GeoExplorer de temas que 

subsidiam atividades de licenciamento ambiental.  
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Figura 34 - Telas apresentando camadas de apoio ao licenciamento ambiental: uso do solo (A), abastecimento 

urbano (B), pedologia (C) e malha viária (D). 

 

 

No mapa interativo foram adicionados aproximadamente 200 temas relacionados ao 

meio ambiente e que buscavam suprir as solicitações dos técnicos. Alguns temas indicados 

não foram localizados nas bases pesquisadas. Entretanto, aproximadamente 90% dos temas 

solicitados foram inseridos na Base Cartográfica proposta para o licenciamento. Em virtude 

do volume significativo de dados compilados, não serão apresentados individualmente todos 

os dados inseridos no sistema. 

5.1) Criação de funcionalidades no Leaflet 

 

 As características da biblioteca JavaScript Leaflet possibilitaram agregar diversas 

funcionalidades no mapa interativo. Essa capacidade decorre da possibilidade de incorporar  

bibliotecas JavaScript funcionalidades como as funções especiais de zoom, ferramenta de 

medidas, localização por endereço, legenda, entre outras. A Figura apresenta as principais 

funções que foram inseridas no mapa interativo. A maior parte das funcionalidades utilizadas 

está disponível em repositórios que compartilham esses códigos. A Figura 35 apresenta as 

principais funcionalidades da ferramenta. 

 

A B 

C D 
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Figura 35 - Principais funcionalidades inseridas no mapa interativo. 

 

 

 As ferramentas de zoom permite aproximar (Zoom in) ou afastar (Zoom out) 

determinado elemento ou área do mapa em que o usuário tem interesse em explorar no 

momento da análise.  

Para a navegação por zoom foram disponibilizadas 3 ferramentas gráficas: 

 Zoom in: aproxima a área de interesse por meio de escalas de aproximação; 

 Zoom out: afasta a área de interesse por meio de escalas de afastamento; 

 Zoom por retângulo: permite a definição da área de interesse por um retângulo. 

Com o mouse é possível esboçar a área de um retângulo. Após definir a área de 

interesse a ferramenta aproxima a visualização nessa definição (Figura 36); 
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Figura 36 - Criação de mensuração de área por polígono 

 

 

 Extensão Total: permite a visualização integral do recorte temático, isto é, a 

área do mapa enquadra-se em uma visualização que permite visualizar todo o 

limite político administrativo de Goiás, além de englobar todas as camadas 

inseridas na plataforma (Figura 37).  

 Pesquisar por cidade: a ferramenta permite a localização de localidades por 

meio da inclusão do nome da cidade ou endereço da área de interesse. Para 

garantir a consulta, deve-se incluir a cidade seguida da Unidade Federativa 

(Ex.: Goiânia, GO). 

 Ferramenta de medidas: possibilita mensurar distâncias e áreas na área do 

mapa. É possível a criação de um polígono que será visualizado na área do 

mapa. Caso o usuário tenha interesse, pode salvar o polígono criado no formato 

kml ou excluí-lo. 
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Figura 37 - Função Extensão Total que permite verificar área de análise na íntegra. 

 

 

 Na extremidade inferior esquerda está contida uma visualização com as coordenadas 

geográficas do posicionamento do mouse facilitando a navegação pelas feições do mapa.  

Acima está a escala gráfica dinâmica que apresenta representação em quilômetros e 

milhas. Conforme ocorre zoom no mapa, automaticamente a escala se adapta a nova 

apresentação.  

O painel de camada agrega as informações inseridas. Nesse painel são disponibilizadas 

3 funções principais: 

 Permite ligar (ativar) ou desligar (desativar) o tema. Essa função favorece-se a 

sobreposição de temas, ou a visualização de bases colaborativas confrontando com 

uma feição ou tema inserido no mapa.  

 Ferramenta de transparência: por meio da definição do grau de transparência, 

possibilita aumentar ou reduzir a visualização da camada.  

 Legenda: com um clique sobre o ícone de legenda da camada de interesse é possível 

verificar as informações relacionadas.  

 Ferramenta de subir ou descer item: movimenta o ícone para uma camada acima ou 

movimento de forma descendente. É uma ferramenta que facilita a utilização de outras 

ferramentas.  
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 Ferramenta localizar permite a localização por coordenadas geográficas no padrão 

Grau, Minutos e Segundos ou Graus Decimais. Após a inserção do par de coordenadas 

é possível visualizar um ícone demonstrando a posição definida.  

 Informação: permite identificar os dados tabulares de uma feição de interesse. Com 

um clique no mouse é possível verificar os dados tabulares da feição escolhida.  

Mapas bases: favorece a flexibilidade na inclusão de mapas bases. Foram inseridas na 

plataforma 5 bases colaborativas: OpenStreetMap (OSM), Google Roads(Ruas Google), 

Google Satellite (Satélite Google), OSM Terrain (Terreno OSM) e Bing Image (Imagem 

Bing).  

Ferramenta de ajuda: com o intuito de aprimorar o aprendizado pelos usuários das 

funcionalidades da ferramenta, foi disponibilizado um link para dar acesso a um vídeo 

demonstrativo com as principais funções da ferramenta. A Figura 38 apresenta a tela principal 

do mapa interativo. 

Figura 38 - Tela principal do mapa interativo do lienciamento ambiental 

 

 

5.2) Apresentação da plataforma piloto 

 

 Foi apresentada a plataforma piloto que reúne funcionalidades de Geoprocessamento 

para o Licenciamento Ambiental. A exposição foi realizada para a maior parte dos técnicos 

que trabalham com o licenciamento. O intuito era que os técnicos validassem as 
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funcionalidades propostas e apresentassem sugestões e críticas que proporcionassem 

aprimoramento da plataforma. A Figura 39 exibe a apresentação realizada no dia 25/09/2017. 

Além da apresentação da proposta da presente dissertação, ocorreram duas outras palestras 

com temáticas correlatas.  

 

Figura 39 - Autor (à esquerda) realizando apresentação da proposta para os técnicos, gestores e demais 

participantes em palestra na Secima. À direita público participante antes da palestra. 

 

 

5.3) Portal para Fiscalização Ambiental 

 

 Além da criação de um mapa interativo para o licenciamento ambiental, foi 

desenvolvido um módulo para a fiscalização ambiental. Esse engloba 3 tipologias presentes 

no licenciamento ambiental: desmatamentos, pivôs e barragens.  

Assim na plataforma da fiscalização, o interesse foi disponibilizar um grupo de opções 

para facilitar a atividade em campo. Na plataforma estão disponíveis recursos para 

comunicação entre os agentes, balanço tabular da quantidade de processos na região e outros 

dados pertinentes. A arquitetura para a construção dos mapas interativos do módulo de 

fiscalização foi semelhante ao utilizado no licenciamento ambiental.  
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Os mapas interativos permitem a localização dos danos, a inserção de bases externas 

(open layers, imagens de satélite, topográficas, dentre outras) e a visualização de atributos 

tabulares que facilitassem a identificação tanto de dados cadastrais, quanto o status do 

empreendimento/dano ambiental. Dessa forma, o usuário (fiscal ambiental) pode acessar um 

conjunto de informações com apenas um clique no mouse(computador com tela convencional) 

ou toque na tela (dispositivos móveis ou computadores com a tecnologia touch screen). Para a 

construção da plataforma de fiscalização foi utilizada a codificação open-source Leaflet, da 

mesma forma que o mapa interativo produzido para o licenciamento, possibilitando a inserção 

de dados vetoriais e matriciais. A Figura 40 apresenta a tela principal do módulo de 

fiscalização ambiental.  

Figura 40 - Tela Principal do Portal de Fiscalização 

 

 

 O Portal foi inicialmente apresentado na disciplina de Tratamento da Informação 

Geográfica (IESA/UFG). Após sua elaboração, foi apresentado ao órgão ambiental 

competente que solicitou a formalização para utilização nas rotinas de licenciamento. 

Atualmente aguarda oficialização documental para operação. 
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5.4) Potencialidades da Plataforma 

 

A Plataforma desenvolvida (englobando o mapa interativo do Licenciamento 

Ambiental e o Portal da Fiscalização) oferece diversas potencialidades para a gestão 

ambiental da Secima. Longley (2013) apresenta uma série de benefícios tangíveis e 

intangíveis para instituições públicas com o uso de SIG’s. Dentre os principais benefícios 

averiguados na literatura e que apresentam potencial com a utilização das ferramentas 

desenvolvidas neste trabalho, destacam-se: 

 

 Aumento da eficiência e da produtividade (como a instituição pode obter 

melhores resultados com menos recursos?). Nas operações de fiscalização, com 

adoção da ferramenta, é possível identificar os danos ambientais mais 

significativos e obter a rota mais acessível e que contemple um maior número 

de ocorrências; 

 

 Crescimento da receita (de que forma uma SIG pode incrementar a receita de 

um órgão ambiental). Vários mapeamentos inseridos na plataforma constituem 

ações antrópicas que exigem licenciamento. Exemplos são os pivôs centrais, 

espelhos d’água (constituído em grande parte por barragens) e desmatamentos. 

O benefício decorrente engloba simultaneamente a capacidade de monitorar as 

intervenções executadas e também dispor de um catálogo de dados de 

proprietários de empreendimentos rurais e urbanos propensos à regularização 

do licenciamento. Apesar de não constituir o foco do órgão ambiental, para o 

processo de licenciamento solicita-se o pagamento de taxas de acordo com a 

tipologia do processo. Todos esses empreendimentos sem licenciamento estão 

ocasionando degradação ambiental sem controle e ônus ao cofre público; 

 

 

 Proteção e garantia de receita (de que modo à instituição poderá economizar 

com o uso de um SIG?). Dentre as atividades do licenciamento ambiental, 

encontra-se a execução do pós-licenciamento. Essa etapa consiste na avaliação, 

em determinados casos, do cumprimento dos requisitos estabelecidos na 

licença para empreendimentos licenciados. Em alguns cenários é possível 
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evitar o deslocamento do técnico para efetuar a avaliação in loco. Um exemplo 

é a utilização de imagens de satélite compondo um histórico antes e depois de 

um desmatamento. O analista ambiental poderá identificar remotamente se o 

empreendedor efetuou o desmatamento com as dimensões definidas na licença, 

se o mesmo preservou as Áreas de Preservação Permanente e se não interferiu 

em Reserva Legal; 

 

 Economia de tempo (se um procedimento fosse efetuado com o uso de um 

SIG, o quanto ele seria mais rápido?). Nas análises de licenciamento ambiental 

são demandas averiguações que demandam um tempo considerável sem a 

adoção de um SIG. Para exemplificar nos processos de Postos de Combustível 

é necessária verificar se no entorno do empreendimento existem recursos 

hídricos e escolas. Outro aspecto é verificar se o empreendimento está inserido 

em uma área protegida. A ferramenta de mensuração de distância, associada a 

imagens de satélite e as camadas Unidades de Conservação e Escola 

disponibilizadas no mapa interativo podem  rapidamente disponibilizar essas 

informações. 
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5.5) Análise da importância do uso das Geotecnologias na Secima 

 

No decorrer deste projeto foram identificados limitações nos procedimentos do 

licenciamento ambiental da Secima. Parcela considerável desses entraves é decorrente da 

inexistência de uma Base Cartográfica robusta que atenda a demanda das análises e da falta de 

gestão e padronização da informação geográfica que circula nas diversas fases do 

licenciamento ambiental. Essas limitações estão presentes em todas as fases de tramitação do 

processo ambiental. Isso envolve desde a apresentação dos documentos cartográficos que 

compõem o processo até o momento da emissão da licença. 

Na avaliação dos empreendimentos, os analistas ambientais não dispõem de um SIG 

que permita a obtenção de dados relacionados a fatores ambientais. Os dados fornecidos pelos 

responsáveis técnicos dos processos de licenciamentos, mesmo quando georreferenciados, não 

são inseridos em uma base para armazenamento e gerenciamento. Essa situação compromete 

as análises futuras, não permitindo uma avaliação integrada das requisições. Dessa forma, 

lembramos que no processo de licenciamento ambiental é fundamental que a avaliação ocorra 

com multiplicidade de dados em uma ótica multidisciplinar.  

As Geotecnologias consistem em sistemas que podem ser considerados 

interdisciplinares, pelo fato, de possibilitarem a análise e tratamento de informações de 

distintas escalas espaciais. 

A falta de integração de informação compromete não apenas o licenciamento 

ambiental, mas em outras atividades como o Monitoramento e a Fiscalização Ambiental. O 

que se observa é, predominantemente, o foco do licenciamento visa suprir as atividades 

imediatas (o intuito é focalizado na redução da pauta – volume dos processos), sendo que 

outros aspectos são negligenciados. As informações avaliadas e geradas enfatizam a análise 

pontual, apoiando a equipe técnica no parecer técnico emitido para aquela determinada 

licença, mas não atingindo uma visão institucional. 

Dentre esses fatores que interferem no bom funcionamento dos procedimentos de 

licenciamento ambiental, observa-se que parcela significativa deles podem ser dirimidos ou 

reduzidos com a adoção de padrões, técnicas e medidas convergindo em um SIG para avaliar, 

gerenciamento e dimensionar as ações com reflexos ambientais. O SIG, para ser exitoso, deve 

fundamentalmente contemplar: hardware, software, dados, pessoas e procedimentos. 
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Dessa forma uma mudança de paradigma, envolve não apenas a aquisição de softwares 

e a obtenção de uma base de informações mais sólida (proveniente da compilação de dados), 

mas também, envolve outras ações para a análise ambiental. Assim, a percepção das 

potencialidades das Geotecnologias por parte dos agentes ambientais é de extrema 

importância para efetivamente implantar propostas, tais como a sugerida neste estudo.  

Nesse aspecto o questionário elaborado demonstrou que os técnicos que participaram 

do questionário são unânimes na importância do uso da Geoinformação. Também apontaram 

que a plataforma apresentada, pode contribuir, significativamente para uma melhor avaliação 

dos processos ambientais. Essa percepção da relevância da adoção de meios de melhor 

acessar, gerenciar e disseminar a informação geográfica é um fator crucial para a 

implementação do sistema e demais ações decorrentes. Essa adesão é ponto de partida para 

ações destinadas a assimilação de novos procedimentos e participação em cursos de 

capacitação técnica nas áreas da Geoinformação.  

Hoje, o analista ambiental normalmente efetua uma análise pontual, desconsiderando a 

sinergia entre o meio ambiente e os empreendimentos anteriormente cadastrados. A análise do 

volume de processos licenciados (obtidos via sistema intranet do órgão ambiental) demonstra 

outro importante aspecto do licenciamento. Diversas tipologias apresentam um quantitativo de 

licenças muito inferior ao volume de dados registrados, mapeamentos e verificados por outras 

instituições. Para exemplificar, foi constatada discrepância entre a quantidade de licenças 

emitidas no período consultado e a quantidade de pivôs e barragens presentes no arquivo do 

repositório do SIEG, proveniente de mapeamento efetuado pela Secretária da Fazenda de 

Goiás. Para ilustrar, a Figura 41 apresenta uma área no município de Jussara/Goiás. O 

levantamento de licenças (entre 2008 e início de 2016) no município indica que foi emitida 

pela Secima apenas 1 licença para a tipologia de pivô de irrigação central. Apenas na área 

apresentada da figura supracitada (parte do território de Jussara) nota-se um volume 

substancialmente superior de pivôs centrais.  

Outro exemplo dessa situação é no município de Cristalina. O levantamento da 

Secretaria da Fazenda em 2013 aponta 659 pivôs centrais em Cristalina. Para as barragens, o 

mapeamento efetuado pelo IMB identificou 328 barragens, enquanto foram licenciadas entre 

2008 até janeiro de 2016 apenas 9, empreendimentos no município. 

Essa circunstância estimula a ponderação para a construção de um novo paradigma no 

licenciamento ambiental goiano: determinadas tipologias possuem um volume de 

empreendimentos/atividades irregulares que superam os empreendedores regulares. Cabe 
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assim, a prudência  de analisarmos se efetivamente o órgão ambiental centraliza suas ações de 

gestão de forma ordenada em determinados cenários.  Tal situação pode ser reforçada por 

Hofmann (2015) que aponta como um dos gargalos do licenciamento ambiental a ausência de 

dados e informações ambientais sistematizadas e o excesso de burocracia. Outro ponto que o 

autor destaca é que o licenciamento deve ser focado no que realmente importa. 

Figura 41 - Imagem do aplicativo de fiscalização demonstrando área de pivôs centrais em área de Jussara/GO 

 

É visível que, em parcela significativa dos processos de licenciamento o fator 

geográfico não é devidamente dimensionado. Essa inadequação consiste em um dos principais 

obstáculos do licenciamento, haja vista que atividade ou empreendimento não contabiliza toda 

a influência decorrente da implantação de sua obra no espaço geográfico. Nesses termos,  a 

ausência de um gerencialmente espacial acarreta limitações na alocação posicional dos 

empreendimentos, em virtude tanto do desconhecimento de dados para a implantação de um 

empreendimento (aspecto pontual), quanto na ausência de instrumentos que computem os 

impactos sinérgicos e cumulativos dos outros empreendimentos instalados no entorno 

(ausência de integração).  

Para amenizar essa situação, a institucionalização do registro posicional de todos os 

empreendimentos, associado a padrões para fornecimento de produtos cartográficos revela-se 

uma oportunidade de catalogar, registrar e localizar os empreendimentos licenciados. Isso 

fortalece mecanismos de gestão, monitoramento e fiscalização ambiental. Para a consecução 

dessa iniciativa, a adoção de um Sistema de Informação Geográfica, em conjunto com a 

criação de normatizações técnicas estabelecendo regras para os produtos fornecidos pelos 
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responsáveis técnicos permitirá uma melhor aplicação de um banco de dados geográfico mais 

robusto.  

Cabe destacar que a padronização dos dados cartográficos auxilia tanto a gestão 

ambiental, quanto nas próprias rotinas administrativas de análise de processo. Com a 

implantação de um SIG, em determinados cenários será possível reduzir a subjetividade e o 

aspecto isolado da análise, sobretudo quando se tratar de análises quantitativas e direcionadas 

pela lei.  

Estimular a eficiência no processo de licenciamento ambiental é um ponto central para 

o desenvolvimento sustentável do país. Para tanto, os empreendimentos necessitam adequar-

se as regulamentações ambientais que visam compatibilizar o interesse econômico 

resguardando, dentre das características e alcance do instrumento, os aspectos sociais e 

ambientais. Por parte dos órgãos competentes exige-se uma maior celeridade e transparência 

nos procedimentos do licenciamento, além de fortalecer meios para padronizar e ajustar os 

procedimentos para a obtenção de licenças. 

As geotecnologias representam ferramentais para a coleta, processamento e 

gerenciamento de informações espaciais. No cenário brasileiro sua difusão é recente. Somente 

a partir do início do século XXI que seu uso vem se difundindo gradativamente, auxiliando de 

múltiplas maneiras as áreas de desenvolvimento e gestão dos dados espaciais. Muito dessa 

expansão decorre da evolução tecnológica das ferramentas computacionais vivenciadas nos 

últimos anos, propiciando um avanço nos meios de interpretação, avaliação e disseminação 

dos dados espaciais (CASTANHO e TEODORO, 2012). Em outros países como Estados 

Unidos e Canadá, observou um uso bastante acentuado dessa tecnologia. No Brasil o uso 

encontra-se incipiente, necessitando de melhor disseminação e inserção nas várias atividades 

que dependem de dados espaciais.  

Dentre os aspectos que devem ser regulamentados na legislação ambiental, destaca-se 

a sobreposição e conflito de competências decorrentes da participação dos 3 entes federativos 

no processo de licenciamento. Nesse contexto é preciso um melhor dimensionamento e 

delineamento da competência de cada esfera participante do processo.  

Outro ponto fundamental é a elaboração de normas objetivas no licenciamento 

ambiental, assegurando que as análises ocorram em um contexto mais imparcial, sem o 

questionamento motivado por algum agente específico. Isso impede que o resultado do 

licenciamento fique dependente de qual será o técnico que realizará a análise.  
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Queremos mencionar ainda, que outro elemento que deve ser abordado é a verificação 

do potencial econômico e das características ambientais da região. O instrumento Zoneamento 

Ecológico-Econômico (ZEE) é um meio norteador do desenvolvimento pautado em medidas 

que asseguram a sustentabilidade e considerar outros elementos importantes do território. 

Desse modo, o licenciamento ambiental deve pautar-se em bases técnicas e científicas 

com confiabilidade. A aproximação dos órgãos ambientais com universidades e demais 

instituições de pesquisa é um ato fundamental para estimular o avanço tecnológico e o 

aprimoramento do processo. 

Observa-se que com a adoção de rotinas e técnicas melhor dimensionadas nas rotinas 

de Geotecnologia ocorre uma consequente melhoria da avaliação ambiental. Entretanto não é 

pretensão deste trabalho sanar todo e qualquer problema existente no ambiente do 

licenciamento ambiental na Secima. Sob essa ótica, torna-se evidente que a introdução de 

novas práticas de Geotecnologia e a construção de um SIG são aspectos fundamentais, porém 

insuficientes para sanar todos os aspectos envolvidos na gestão do meio ambiente.  

 O maior benefício da implantação de um SIG no licenciamento ambiental decorre da 

possibilidade de aprimorar o gerenciamento dos requisitos estabelecidos nas licenças, 

avaliando a sinergia entre empreendimentos, efetuando consultas e integrando dados, além da 

oportunidade de monitorar as obrigações do empreendedor após a emissão da licença. Em 

uma visão sinóptica, abrigando outras linhas de atuação do órgão ambiental, torna-se patente a 

evolução da análise com a adoção desses recursos. 

 Outro aspecto que a pesquisa evidenciou é o reduzido número de profissionais 

trabalhando diretamente com o Licenciamento ambiental que tenham habilitação específica 

em Geoprocessamento e/ou treinamento para utilizar dados geográficos. Isso compromete a 

obtenção de diversas potencialidades para as inúmeras atividades que envolvem a informação 

geográfica no órgão. Isso impede o adequado uso dos softwares de Geoprocessamento 

 Dentre os fatores observados que extrapolam o campo do Geoprocessamento contata-

se a baixa qualidade de uma boa parcela dos relatórios e documentos fornecidos pelos 

responsáveis técnicos no momento do licenciamento. A não consideração plena da variável 

locacional como um dos parâmetros para classificar e direcionar o licenciamento ambiental 

compromete a correta adoção de instrumentos como zoneamento ecológico-econômico, 

planos de gestão de bacias hidrográficas, unidades de conservação, espécies protegidas, dentre 

outros (HOFMANN,2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Goiás possui instituições que mantém importantes repositórios para acesso de 

informação geográfica. Entretanto, apesar de constituir fontes de consulta para as ações do 

licenciamento ambiental, existe a limitação para a customização de ferramentas e integração 

com dados específicos do licenciamento. É preciso um sistema que disponibilize todos os 

dados integrados demandados no licenciamento ambiental, além de mecanismos que 

incorporem o aspecto posicional de todos os empreendimentos e atividades requisitantes de 

licenciamento.  

 É preciso pensar em um meio institucional para inserir e disseminar a informação 

geográfica disponível. Existe uma falta de sintonia na disponibilização e uso entre os dados 

existentes nos repositórios de dados e a sua utilização no licenciamento ambiental. Essa 

situação compromete não apenas o uso, mas limita o aprimoramento dos dados.  

Dos diversos pontos citados pelos técnicos na entrevista, considera-se pelo autor o 

maior desafio da pesquisa a disponibilização dos empreendimentos outorgados e licenciados 

em um SIG. Nesse cenário, os usuários (analista/técnico e/ou gestor ambiental) teriam acesso 

ao perímetro ou coordenada central do empreendimento, permitindo além da visualização do 

licenciamento em análise, visualizar os demais licenciamentos que foram incluídos nas 

solicitações de licenciamento, além de todas as camadas compiladas nos repositórios de 

dados.  

Para atingir esse objetivo, o desafio contempla uma atuação multifacetada, sendo 

necessária a mobilização de diversos setores do órgão ambiental para adequar suas ações na 

padronização dos dados cartográficos. Isso contempla desde a adequação da informação 

entregue nas requisições de licenciamento ambiental e no oferecimento de cursos para os 

profissionais envolvidos, até angariar meios para validar e incluir automaticamente a 

informação em um banco de dados geográfico.  

A seleção de uma plataforma com layout e funcionalidades próximas ao Google Maps, 

dentre as diversas possibilidades verificadas na literatura e internet, demonstrou-se uma 

seleção adequada. Essa constatação alinha-se com a proposta inicial de fornecer uma 

ferramenta com interface amigável. Desse modo, no projeto decidiu-se incluir apenas as 

principais ferramentas para análise dos dados. Assim, o portal demonstrou-se uma ferramenta 

versátil e eficaz para a análise ambiental, favorecendo o acesso, avaliação e integração de 

muitas informações geográficas do licenciamento ambiental.  
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A possibilidade de reunir toda a informação geográfica que circula pelo órgão 

ambiental resulta em uma nova forma de encarar esses dados. Como resultante uma 

potencialidade importante das ferramentas web é a tendência da participação colaborativa. 

Desse modo, a oportunidade da participação da sociedade no auxílio da gestão ambiental é um 

fator que merece atenção.  

Torna-se evidente que determinadas situações poderiam ser melhor geridos com o uso 

de padrões e procedimentos das Geotecnologias. No trabalho de Nascimento (2012) são 

citadas potencialidades do uso do SIG no licenciamento ambiental. 

Na exposição com os técnicos e gestores ambientais, foram apresentadas as 

potencialidades da utilização de uma base de dados integrada. Nesse momento foi salientada 

que a própria natureza da análise ambiental necessita de avaliações sistêmicas. Sendo que a 

integração das informações é o passo inicial para uma avaliação mais consistente, nas análises 

ambientais, processos de monitoramento e fiscalização ambiental. 

Dessa forma, a apresentação do protótipo enfatizou a utilização de instrumentos da 

Geotecnologia que agreguem funções destinadas a um sistema de licenciamento. O usuário 

acessa centenas de dados georreferenciados de fontes oficiais, além da capacidade de 

assimilar dados provenientes dos estudos ambientais presentes nas requisições de 

licenciamento. Após acessar o módulo de visualização, o usuário visualiza os dados com uma 

interface Leaflet uma aplicação gratuita que possui ferramentas diversificadas que podem 

otimizar a compreensão dos dados inseridos.  

A grande maioria dos técnicos utilizam para a análise mapas impressos ou nos 

formatos "pdf" ou "jpg" para efetuar a análise. A disponibilização de uma ferramenta com 

interface amigável e com um volume substancialmente maior de informações fornece uma 

nova perspectiva na análise ambiental. 

Outro aspecto que merece ser destacado são outras potencialidades das Geotecnologias 

que não foram abordadas no projeto. A ênfase foi na verificação dos materiais cartográficos 

ou informações com vínculo espacial presentes nos processos de Licenciamento Ambiental. 

As Geotecnologias possuem um repertório de ciências vinculadas e possibilidades que 

permitem uma vasta gama de aplicações no Licenciamento Ambiental. Como destaque 

aponta-se dois pontos: o uso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) e a produção de 

dados. 

Atualmente observa-se elevada receptividade no uso de VANTs no serviço público 

para atividades de mapeamento, monitoramento e fiscalização ambiental. É um recurso que 
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oferece a potencialidade de fornecer imagens de forma rápida e com elevada resolução. No 

cenário ambiental permite otimizar a avaliação em áreas de difícil acesso, além de promover 

celeridade em muitos cenários que exigem a compreensão espacial da área.  

No que concerne à produção de dados, sugere-se que em trabalhos futuros além das 

etapas de seleção, compilação, edição dos dados, também ocorra à produção de dados que 

favoreçam a análise ambiental. Essa atuação é bastante necessária principalmente porque 

parcela dos atuais dados disponíveis apresentam escalas incompatíveis com uma análise 

refinada. Um exemplo é o mapa de solos de Goiás disponível do site do SIEG com escala 

1:1.000.000 (Fonte: Agência Ambiental). Essa escala permite uma avaliação sob o escopo 

estadual, mas não é compatível com as análises do Licenciamento Ambiental que tratam em 

muitas circunstâncias de propriedades rurais.  

Por fim, salientamos que instrumentos computacionais que forneçam informações 

geográficas e descritivas sobre temas vinculados aos recursos ambientais acarretam agilidade 

e eficiência a diversos processos de gestão ambiental, principalmente aos relacionados com 

licenciamento ambiental (VENDRUSCO et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

123 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARAÚJO, M. A.; ROCHA, J. G. Web services na informação geográfica. Braga: 

Universidade do Minho, 2004. 14 p. 

 

ASSUNÇÃO, Francisca Neta Andrade; BURSZTYN, Maria Augusta Almeida; ABREU, 

Teresa Lúcia Muricy de. Participação social na avaliação de impacto ambiental: lições da 

experiência da Bahia. Confins. Revue franco-brésilienne de géographie/Revista franco-

brasilera de geografia, n. 10, 2010. 

 

BARRETO, Flávia R. de Mattos. Análise da etapa de delimitação do escopo em processos de 

Avaliação de Impacto Ambiental. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Engenharia Ambiental de São Carlos/USP. São Carlos, 2012. 

 

BRASIL. Constituição. Brasília: Senado Federal, 1988. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA n.º 001. Dispõe sobre 

critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Brasília: 1986. 

Diário Oficial da União. 17 de fevereiro de 1986. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA n.º 237. Dispõe sobre 

a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento 

ambiental. Brasília: 1997. Diário Oficial da União.  22 de dezembro de 1997. 

 

BRASIL. Lei n.º 6.938 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Brasília: 1981.  

 

CÂMARA, G.; CASANOVA, M.A.; MEDEIROS, C. B.; HEMERLY, A.; MAGALHÃES, 

G. Anatomia de Sistemas de Informação Geográfica. Curitiba, Sagres Editora, 1997. 

 

CÂMARA, Gilberto; DAVIS, Clodoveu. Arquitetura de Sistemas de Informação Geográfica. 

In: Introdução à ciência da geoinformação. São José dos Campos: Divisão de Processamento 

http://www.dpi.inpe.br/geopro/livros/anatomia.pdf


 

  

124 

 

de Imagens (DPI) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 2004. Disponível em: 

<http:www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/>. Acessado: jan. 2015. 

 

 

CÂMARA, Gilberto; MEDEIROS, José Simeão de. Geoprocessamento para Projetos 

Ambientais. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). São José dos Campos, 1998. 

 

CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. M.; MEDEIROS. J. S. Fundamentos Epistemológicos da 

Ciência da Geoinformação. In: Introdução à Ciência da Geoinformação. Livro on-line, INPE. 

2000. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap5-epistemologia.pdf >. 

Acesso em 15 ago. 2015. 

 

CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. M.; SPOSATI, A.; RAMOS, F. R.; KOGA, D.; AGUIAR, 

A. P. D. Territórios Digitais: As novas fronteiras do Brasil. Estudos Avançados, USP, 2005.  

 

CÂMARA, Gilberto; ORTIZ, Manoel Jimenez. Sistemas de informação geográfica para 

aplicações ambientais e cadastrais: uma visão geral. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENGENHARIA AGRICOLA. 1998. 

 

CARVALHO, H.; MITIDIERE, M. V.; OLIVEIRA, W. N. Uso de geotecnologias para 

monitoramento e fiscalização do desmatamento no Estado de Goiás: uma avaliação associada 

ao licenciamento ambiental. Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. 

Foz do Iguaçu, Brasil. INPE, 2013. p. 4459-4466 

 

CASANOVA, M. A. et al. Bancos de dados geográficos. Curitiba: MundoGEO, 2005. 

Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/livros/bdados/capitulos.html> Acesso em: 6 fev. 2016. 

 

CASTANHO, Roberto Barboza; TEODORO, Marcelo Alves; SILVA, André Luiz. 

Geotecnologias e práxis no limiar do século XXI. Brazilian Geographical Journal: 

Geosciences and Humanities research medium, v. 3, n. 1. 

 

CHANG, Keng-Pin. The design of a web-based geographic information system for 

community participation. Master's thesis, Department of Geography, University at Buffalo, 

1997. 

http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap5-epistemologia.pdf


 

  

125 

 

 

CHAVEIRO, Eguimar Felício; BARREIRA, Celene Cunha Monteiro Antunes. Cartografia de 

um pensamento de cerrado. Cerrados: perspectivas e olhares, p. 15, 2010. 

 

CHIZZOTTI, Antonio. A Pesquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais: evolução e 

desafios. Revista Portuguesa de Educação. Braga, Portugal. 2003 

 

CHRISTOFOLETTI, Antonio; TEIXEIRA, Amando L. de Almeida. Sistemas de Informação 

Geográfica (Dicionário Ilustrado). Hucitec. São Paulo, 1997. 

 

DA ROCHA, Danilo Serra. Potencialidades do uso de um sistema webgis na pecuária de 

precisão: estudo de caso Embrapa Pecuária Sul. Santa Maria, 2014. 

 

DAVIS, Clodoveu; CÂMARA, Gilberto. Arquitetura de sistemas de informação 

geográfica. Introdução à ciência da geoinformação. São José dos Campos: INPE, 2001. 

 

DAVIS JUNIOR, C. A.; FONSECA, F. T.; CÂMARA, G. Beyond SDI: integrating science 

and communities to create environmental policies for the sustainability of the Amazon. 

International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, Ispra, v. 4, p. 156-174, 2009. 

 

DE ALCÂNTARA, Lígia Albuquerque; DA SILVA VALDEVINO, Diego; DE SÁ, Lucilene 

Antunes Correia Marques. ANÁLISE DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS LIVRES 

PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MAPAS NA INTERNET. 

 

ESTES, John; STAR, Jeffrey. Geographic Information Systems: an introduction.  

Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, 1990.  

 

FAVRIN, Vanessa Garcia. As geotecnologias como instrumento de gestão territorial 

integrada e participativa. 2009. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-07122009-153514/>. 

Acesso em: 2015-01-10. 

 



 

  

126 

 

FERREIRA, Manuel Eduardo. Modelagem da Dinâmica da Paisagem do Cerrado. 2009. 155 

p.. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais)  – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2009. 

 

FERREIRA, M. E.; SILVA, J. R.; ROCHA, G. F.; ANTONIAZZI, L.; NASSAR, A.; 

ROCHA, J. C. S. Caracterização das áreas desmatadas no bioma Cerrado via sensoriamento 

remoto: uma análise sobre a expansão de culturas agrícolas e pastagens cultivadas. In: 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 15. (SBSR)., 2011, 

Curitiba. Anais... São José dos Campos: INPE, 2011. p. 6727-6733. DVD, Internet. ISBN 

978-85-17-00056-0 (Internet), 978-85-17-00057-7 (DVD). Disponível 

em: <http://urlib.net/3ERPFQRTRW/3A3THJE>. Acesso em: 01 mar. 2016. 

 

FERREIRA, Nilson Clementino. "Apostila de sistema de informações geográficas." Apostila 

Elaborada para a Disciplina Sistema de Informações Geográficas da Coordenação da Área de 

Geomática do Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado de Goiás para Aulas do 

Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento (2006). 

 

FONSECA, Frederico T; EGENHOFER, Max J. Sistema de Informações Geográficas 

baseados em ontologias. Informática Pública, 1999. p. 47-65. 

 

FLORENZANO, Teresa Gallotti. Imagens de satélite para estudos ambientais. Oficina de 

Textos. São Paulo, 2002.  

 

GOODCHILD, M.; EGENHOFER, M. J.; FEGEAS, R. Interoperating SIGs: Panel on 

computational implementations of geographic concepts. In: INTERNATIONAL 

CONFERENCE & WORKSHOP ON INTEROPERATING GEOGRAPHIC 

INFORMATION SYSTEMS, 1997, Santa Bárbara. Anais eletrônicos... Santa Barbara: 

NCGIA, 1997. Disponível em: <http://www.ncgia.ucsb.edu/conf/interop97/ 

report.html#section1> 

 

HEXSEL, R. A. Software livre: propostas de ações de governo para incentivar o uso do 

software livre. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Departamento de Informática, 2002. 

48 p. (Relatório técnico. RT-DINF 004/2002). 

http://urlib.net/rep/3ERPFQRTRW/3A3THJE?ibiurl.language=pt-BR


 

  

127 

 

HOFMANN, Rose Mirian. Gargalos do licenciamento ambiental federal no Brasil. 2015. 

 

JENSEN, John R. Sensoriamento Remoto: uma perspectiva em recursos terrestres. Tradução 

de: Remote sensing of the environment: an earth resource perspective. São José dos Campos: 

Parêntese, 2009. 

 

LOBO, Edson JR. Criação de sites em PHP. Universo dos Livros Editora, 2007. 

 

LONGLEY, Paul A. et al. Sistemas e ciência da informação geográfica. Bookman Editora, 

2009. 

 

MARTINS, Lígia Márcia. As aparências enganam: divergências entre o materialismo 

histórico dialético e as abordagens qualitativas de pesquisa. Trabalho apresentado na 29 

Reunião Anual da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação), no GT Filosofia da Educação. Caxambu (MG), 2006.  

 

 

NASCIMENTO, Loretha Almeida do. Subsídios para o desenvolvimento de um sistema de 

informações ambientais aplicado ao licenciamento ambiental no Estado de São Paulo. Escola 

de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2012.   

 

NASCIMENTO, L. A.; MONTAÑO, M. Desenvolvimento de um modelo aplicado de 

Sistema de Informação Ambiental para suporte ao licenciamento ambiental no estado de São 

Paulo. Anais do XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Curitiba, Brasil. INPE, 

2011. p. 8819-8826.  

 

VIEIRA, Laíze Leite. SIGWeb aplicado ao turismo: novas formas de comunicação para uma 

novo turista. Dissertação apresentada ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. 

Goiânia, 2013. 

 

MACIEL, Marcela Albuquerque. Competência para o licenciamento ambiental: Uma análise 

das propostas de regulamentação do art. 23 da CF. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 



 

  

128 

 

83, dez 2010. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8759>. Acesso em 

jan 2017. 

 

MELGAÇO, L. D. M. Constatar não é compreender: limitações do Geoprocessamento 

enquanto instrumental analítico da representação da realidade. Anais do XIII Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Florianópolis, Brasil. INPE, 2007. p. 5373-5380. 

 

MITCHELL, T. Web mapping illustrated. Beijing: O'Reilly, 2005.  

 

MUNDOGEO. Revista InfoGEO, 2007.  

 

NANNI, A. S. et al. Quantum SIG: guia do usuário, versão 1.7.4 ’Wroclaw’. Disponível em: 

< https://qgis.org/downloads/manual/guia_do_usuario_174_pt_br.pdf.> 291p. Acesso em: jan. 

2017. 

 

OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION. Tutorial Geoserver, 2016. 

 

OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION. About OGC, 2017. 

 

PAES, Hélio Garcia. Contribuições da Geografia ao Licenciamento e ao Estudo de Impacto 

Ambiental. Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 

Geografia Física da FFLCH/USP. São Paulo, 2010. 

 

PAESE, Adriana; UEZU, Alexandre; LORINI, Maria Lucia; CUNHA, André. Conservação 

da biodiversidade com SIG. Oficina de Textos. São Paulo, 2012. 

 

PIMENTA, Fernando Martins et al. Servidores de mapas: programação para disponibilizar 

dados geográficos multidisciplinares utilizando tecnologias livres. Embrapa. Brasília, 2012. 

 

QUEIROZ FILHO, A. P.; GIANNOTTI, M. A. Mapas na Web. Revista do Departamento de 

Geografia, São Paulo, p. 171-189, 2012. Volume especial 30 Anos. 

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8759
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8759


 

  

129 

 

SAITO, Estela Rosa Federmann et al. Cenário do licenciamento ambiental: principais 

entraves-análise das competências ambientais no sistema federativo brasileiro. 2010. 

 

SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. Oficina de 

Textos. São Paulo, 2013.  

 

SANTOS, Rozely F. dos Santos. Planejamento ambiental: teoria e prática. Oficina de Textos. 

São Paulo, 2004. 

 

SILVA, R. M.; SILVA, M. V. A.; MATEUS, D. L. S.; FERREIRA, N. C. Avaliação da 

ocupação antrópica em relação à legislação ambiental na macrozona rural do ribeirão João 

Leite, município de Goiânia – GO. Anais do XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 

Remoto. Curitiba, Brasil. INPE, 2011. p. 2967-2974 

 

UCHOA, H. N.; FERREIRA, P. R. Geoprocessamento com software livre. [S.l.: s.n.], 2004. 

30 p. Disponível em: <http://carlosgrohmann.com/downloads/geoprocessamento 

_software_livre_uchoa- roberto-v1.0.pdf>.  

 

VENDRUSCULO, L. G., SILVA, J., ARAÚJO, L. B., OLIVEIRA, S. D. M., & COPATTI, 

A. Uso da técnica de Web Mapping para disseminação de dados ambientais com enfoque no 

licenciamento ambiental. In Embrapa Informática Agropecuária-Artigo em anais de congresso 

(ALICE). In: CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS, CIBERNÉTICA E 

INFORMÁTICA, 8.; SIMPOSIM IBEROAMERICANO EN EDUCACIÓN, CIBERNÉTICA 

E INFORMÁTICA, 6.; SIMPOSIUM INTERNACIONAL EN COMUNICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y CONFERENCIAS, 4.; SIMPOSIUM IBEROAMERICANO EN 

GENERACIÓN, COMUNICACIÓN Y GERENCIA DEL CONOCIMIENTO; 

CONFERENCIA IBERO-AMERICANA EN INGENIERÍA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA, 2009, Orlando. Memorias... Florida: International Institute of Informatics 

and Systemics, 2009. 

 

 

 

 



 

  

130 

 

APÊNDICES  

APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO APLICADO   

 



 

  

131 

 

ANEXO 

ANEXO I – EMPREENDIMENTOS PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO   

“Extração e tratamento de minerais 

- pesquisa mineral com guia de utilização 

- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento 

- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento 

- lavra garimpeira 

- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural 

Indústria de produtos minerais não metálicos 

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração 

- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, 

entre outros. 

Indústria metalúrgica 

- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos 

- produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia 

- metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro 

- produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia 

- relaminação de metais não-ferrosos , inclusive ligas 

- produção de soldas e anodos 

- metalurgia de metais preciosos 

- metalurgia do pó, inclusive peças moldadas 

- fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia 

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

- têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície 

Indústria mecânica 

- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico e/ou de superfície 

Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações 

- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores 

- fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática 

- fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos 

Indústria de material de transporte 

- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios 

- fabricação e montagem de aeronaves 

- fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes 

Indústria de madeira 

- serraria e desdobramento de madeira 

- preservação de madeira 

- fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada 

- fabricação de estruturas de madeira e de móveis 

Indústria de papel e celulose 

- fabricação de celulose e pasta mecânica 

- fabricação de papel e papelão 

- fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada 

Indústria de borracha 

- beneficiamento de borracha natural 

- fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos 

- fabricação de laminados e fios de borracha 

- fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex 
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Indústria de couros e peles 

- secagem e salga de couros e peles 

- curtimento e outras preparações de couros e peles 

- fabricação de artefatos diversos de couros e peles 

- fabricação de cola animal 

Indústria química 

- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos 

- fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira 

- fabricação de combustíveis não derivados de petróleo 

- produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e outros produtos da destilação da madeira 

- fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos 

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

- recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais 

- fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos 

- fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas 

- fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes 

- fabricação de fertilizantes e agroquímicos 

- fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários 

- fabricação de sabões, detergentes e velas 

- fabricação de perfumarias e cosméticos 

- produção de álcool etílico, metanol e similares 

Indústria de produtos de matéria plástica 

- fabricação de laminados plásticos 

- fabricação de artefatos de material plástico 

Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos 

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos 

- fabricação e acabamento de fios e tecidos 

- tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos 

- fabricação de calçados e componentes para calçados 

Indústria de produtos alimentares e bebidas 

- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares 

- matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal 

- fabricação de conservas 

- preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados 

- preparação , beneficiamento e industrialização de leite e derivados 

- fabricação e refinação de açúcar 

- refino / preparação de óleo e gorduras vegetais 

- produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação 

- fabricação de fermentos e leveduras 

- fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais 

- fabricação de vinhos e vinagre 

- fabricação de cervejas, chopes e maltes 

- fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas minerais 

- fabricação de bebidas alcoólicas 

Indústria de fumo 

- fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo 

Indústrias diversas 

- usinas de produção de concreto 

- usinas de asfalto 

- serviços de galvanoplastia 
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Obras civis 

- rodovias, ferrovias, hidrovias , metropolitanos 

- barragens e diques 

- canais para drenagem 

- retificação de curso de água 

- abertura de barras, embocaduras e canais 

- transposição de bacias hidrográficas 

- outras obras de arte 

Serviços de utilidade 

- produção de energia termoelétrica 

-transmissão de energia elétrica 

- estações de tratamento de água 

- interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário 

- tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos) 

- tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre outros 

- tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas 

- dragagem e derrocamentos em corpos d’água 

- recuperação de áreas contaminadas ou degradadas 

Transporte, terminais e depósitos 

- transporte de cargas perigosas 

- transporte por dutos 

- marinas, portos e aeroportos 

- terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos 

- depósitos de produtos químicos e produtos perigosos 

Turismo 

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

Atividades diversas 

- parcelamento do solo 

- distrito e pólo industrial 

Atividades agropecuárias 

- projeto agrícola 

- criação de animais 

- projetos de assentamentos e de colonização 

Uso de recursos naturais 

- silvicultura 

- exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais 

- atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre 

- utilização do patrimônio genético natural 

- manejo de recursos aquáticos vivos 

- introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas 

- uso da diversidade biológica pela biotecnologia” 

 


