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                                               RESUMO 

O presente trabalho possui como objetivo avaliar a efetividade do licenciamento 

ambiental como ferramenta de proteção dos recursos naturais e mitigação dos impactos 

ambientais. Foram realizadas pesquisas documentais nos processos de licenciamento 

ambiental, bem como obtidas informações pertinentes na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente sobre a estrutura do órgão. Portanto, fazem parte dos resultados dessa 

pesquisa a descrição da infraestrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo de Jataí, a demonstração das etapas e do processo de licenciamento 

ambiental no município e a caracterização da atividade de produção animal por meio 

dos processos. Foram analisados 43 processos de licenciamento, sendo 33 referentes as 

propriedades que produzem aves e 10 referentes a propriedades que produzem suíno. 

Observou-se que o licenciamento realizado em Jataí têm se apresentado com mais rigor 

processual ao longo do tempo, o que tem garantindo a efetividade da ferramenta. No 

entanto, assim como diversos outros órgãos ambientais públicos, necessitam ser melhor 

estruturados para que haja redução nos impactos ambientais gerados nessa atividade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Granjas, Produção Animal e Impactos Ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper aims to evaluate the effectiveness of environmental licensing as a tool to 

protect natural resources and mitigate environmental impacts. Documentary research 

was conducted in the environmental licensing processes, as well as relevant information 

obtained from the Municipal Secretariat of the Environment about the structure of the 

agency. Therefore, part of the results of this research are the description of the 

infrastructure of the Municipal Secretariat of Environment and Urbanism of Jataí, the 

demonstration of the stages and the process of environmental licensing in the 

municipality and the characterization of the activity of animal production through the 

processes. A total of 43 licensing processes were analyzed, with 33 referring to farms 

that produces birds and 10 to farms that produces pigs. It was observed that the 

licensing carried out in Jataí has been presented with more procedural rigor over time, 

which has been guaranteeing the effectiveness of the tool. However, like many other 

public environmental agencies, they need to be better structured to reduce the 

environmental impacts generated by this activity. 

 

KEY-WORDS: Farms, Animal Production and Invironmental Impacts. 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 O município de Jataí está localizado no sudoeste do estado de Goiás e possui 

como bioma dominante o Cerrado. Ao longo dos anos esse bioma vem sofrendo 

constantes degradações, fruto de atividades produtivas como mineração, pastagem, 

agricultura, urbanização e industrialização. Uma das atividades produtivas com 

presença significativa no município é a produção animal de aves e suínos, considerada 

de alto impacto ambiental pela legislação brasileira.  

Em função do alto potencial poluidor dessa atividade, a mesma é considerada 

possível de licenciamento ambiental, tanto pelo estado de Goiás, quanto pelo município 

de Jataí. O licenciamento ambiental é o processo administrativo utilizado pelo poder 

público como forma de autorizar a localização, a instalação e a operação de uma 

atividade produtiva que conhecidamente gere impactos ambientais ou tenha o potencial 

de gerá-los.  

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 237 de 

19 de dezembro de 1997, regulamenta o Licenciamento Ambiental (instrumento 

estipulado pela Política Nacional do Meio Ambiente - Lei Federal n° 6.938, de 31 de 

agosto de 1981). Em seu Anexo 1, as atividades agropecuárias (projetos agrícolas, 

criação de animais e projetos de assentamento e colonização) ficaram definidas como 

atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. 

Os impactos ambientais causados pela agropecuária são amplamente estudados e 

divulgados pela ciência, sendo os mais conhecidos os seguintes: compactação, erosão e 

poluição do solo, desmatamento ilegal, contaminação dos corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos e diminuição da biodiversidade animal e vegetal. 

  Apesar de se enquadrar como atividade licenciável, a agricultura (produção de 

grãos) habitualmente não realiza tal processo administrativo. Um dos principais motivos 

que ocasiona tal fato é a forte presença dos produtores na política do país (bancada 

ruralista), os quais constantemente apontam o licenciamento ambiental como um 

empecilho para o desenvolvimento econômico do país, burocrático, demorado, 

dispendioso e apresentam propostas que simplificam ou extinguem o processo. Já a 

atividade de criação animal possui cenário contrário. Um fator que motiva o 

licenciamento ambiental da produção animal é a exigência do mercado externo bem 

como das entidades financiadoras (bancos). 
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Em observância a exigência do licenciamento para atividade de produção animal 

essa pesquisa objetivou investigar o processo de licenciamento ambiental relacionados à 

produção animal de suínos e aves, no município de Jataí (GO), caracterizando-a. Para 

isso buscou identificar, quantificar e mapear as propriedades que desenvolvem produção 

animal de aves e suínos, e, entender como tem sido desenvolvido o licenciamento 

ambiental no município voltados para essa atividade. Especificamente objetivou 

caracterizar a área de estudo, compreender o processo e as etapas do licenciamento 

ambiental no município, caracterizar a atividade de suinocultura e avicultura, mapear as 

granjas existentes no município de Jataí bem como entender o processo de 

licenciamento dessa atividade, e verificar a efetividade do licenciamento ambiental 

como ferramenta de mitigação dos impactos ambientais e proteção dos recursos 

naturais. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, que permitiu realizar o levantamento de dados históricos sobre o 

desenvolvimento do município e os impactos ambientais que o mesmo, e 

consequentemente o Bioma Cerrado, vem sofrendo. Este foi o principal motivador para 

o desenvolvimento dessa pesquisa. Também na pesquisa bibliográfica realizou-se um 

estudo acerca do licenciamento ambiental e as legislações que abarcam esse tema. 

Utilizou-se num segundo momento a pesquisa documental, utilizando os 

processos de licenciamento ambiental relacionado à atividade produtiva de aves e 

suínos existentes na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Jataí-GO.  

A análise dos dados permitiu caracterizar a atividade de produção animal (aves e 

suínos) no município e compreender como ocorre o licenciamento ambiental dessa 

atividade em nível municipal. Essa análise permitiu identificar os pontos fortes e fracos 

do licenciamento realizado no órgão para essa atividade, verificando assim a efetividade 

dessa ferramenta. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O estudo proposto tem como objetivo básico identificar e demonstrar o processo 

de licenciamento ambiental relacionados à produção animal, suínos e aves, no 

município de Jataí (GO). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Caracterizar a área de estudo e as atividades de suinocultura e avicultura, bem 

como mapear as granjas existentes no município de Jataí; 

b) Demonstrar o processo/etapas do licenciamento ambiental no município; 

c) Verificar a efetividade do licenciamento ambiental como ferramenta de 

mitigação dos impactos ambientais e proteção dos recursos naturais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 O MUNICÍPIO DE JATAÍ, O BIOMA CERRADO E OS IMPACTOS 

AMBIENTAIS NO BIOMA CERRADO 

O bioma Cerrado é um hotspot
1
 mundial que envolve 15 estados brasileiros 

(Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, 

Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, e os encraves Amapá, Roraima e 

Amazonas), sendo o segundo maior bioma da América do Sul, com uma área de 

2.036.448 km
2
, totalizando 22% do território nacional (MMA, 2019). O bioma é 

predominante na região Centro-Oeste do país. Possui características singulares, únicas, 

que o tornam de fácil identificação.  

Com relação ao clima, o Cerrado apresenta duas estações bem definidas, sendo 

uma estação marcada pela estiagem de abril a setembro e uma estação com altas 

pluviométricas de outubro a março. Os índices pluviométricos maiores são concentrados 

nos meses de dezembro e janeiro, sendo a precipitação média anual de 1400 a 1600 mm 

(MARIANO, 2006). Já as temperaturas médias anuais variam de 18°C para os meses de 

mais frio e 24°C para os meses mais quentes, sendo essas temperaturas condicionadas 

pelo relevo da região (GUERRA ET AL, 1989). A classificação climática de Koppen 

(1948) enquadra esse clima como “Aw”, sendo que a letra “A” corresponde à zona 

climática tropical úmida, caracterizada por vegetação tropical com temperaturas e 

umidade relativa do ar sempre elevadas; já a letra “w” corresponde, na região, a 

precipitação, com total mensal médio do mês mais seco inferior a 40 mm (ROCHA, 

2012). 

As seguintes formações vegetais podem ser encontradas no bioma Cerrado: mata 

ciliar, mata de galeria, mata seca, cerradão, Cerrado sentido restrito, veredas, campo 

sujo e campo limpo. Nessas formações, observam-se algumas características em comum 

a essa vegetação: o aspecto caducifólia, caules tortuosos, ramificações retorcidas, às 

vezes com a presença de uma espessa cortiça e com folhas coriáceas (RIBEIRO E 

WALTER, 2008).   

Com relação a geologia do Cerrado as principais rochas encontradas na área são 

basaltos, cobertas por camadas de solos (NOVELIS, 2005). A decomposição dessa 

                                                           
1
 Hotspots é definido pelo Ministério do Meio Ambiente como biomas que abrigam um alto índice de 

espécies endêmicas com alto grau de ameaça pela atividade humana.  
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rocha gerou solos com a classificação de Latossolos Vermelhos o qual é muito presente 

na região sudoeste do estado de Goiás (FARIA, 2015).  

As principais bacias hidrográficas do país possuem nascentes localizadas no 

Cerrado brasileiro, destacando-se o Rio São Francisco (Bacia Hidrográfca São 

Francisco), Rio Paranaíba (Bacia Hidrográfica Paraná) e Rio Araguaia (Bacia 

Hidrográfica Araguaia-Tocantins). Os rios, córregos e ribeirões que integram essas 

bacias fluem em áreas planas com declividades inferiores a 10%, coincidindo com 

locais que possuem áreas favoráveis ao desenvolvimento de lavouras comerciais e de 

extensas pastagens (MARTINS E OLIVEIRA, 2013).  

O artigo intitulado “Ocupação humana e Impactos Ambientais no Cerrado: Dos 

Bandeirantes à Política de Biocombustíveis” (GANEM, 2007) apresenta um histórico 

sobre a ocupação desse bioma divido em dois momentos e os impactos ambientais 

gerados em cada um deles. O primeiro momento de ocupação do Cerrado é marcado 

pela chegada dos portugueses há quinhentos anos até o século XX, e durante esse 

período as principais atividades desenvolvidas foram exploração mineral e criação de 

gado. Com exceção do sul do Estado de Goiás, que vivenciou crescimento econômico 

devido à expansão da cultura cafeeira, o estado possuía vastas áreas com baixa 

densidade de ocupação, sendo a agricultura, pecuária bovina e a criação de equinos, 

ovelhas, cabras, porcos e aves, baseados no trabalho familiar que fortaleceram o papel 

do estado como produtor de bens primários (GANEM, 2007).  

Enfatiza-se que nessa primeira etapa de ocupação do Cerrado a criação de 

animais e a produção de grãos se deu principalmente pela introdução de espécies 

trazidas pelos portugueses. Sendo assim, os impactos ambientais que podem ser 

destacados nessa primeira etapa de ocupação do Cerrado se devem a exploração 

minerária, introdução de espécies exóticas, e pisoteio pela criação do gado (GANEM, 

2007). 

Já o segundo momento de ocupação do Cerrado é marcado pela construção de 

Brasília, com a exploração inicial em 1943, na chamada Marcha para o Oeste. Após a 

construção de Brasília, foram criadas políticas para apropriação estratégica da área, das 

quais podemos citar: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(SUDECO) em 1967 e Programa Estratégico de Desenvolvimento entre 1968 e 1970. Já 

no período de 1965 a 1979, foram instituídos diversos programas para modernização 

agrícola na região Centro-Oeste e no Cerrado, destes, a autora destaca: Sistema 

Nacional de Crédito Rural (Lei nº 4829/1965), Programa do Desenvolvimento do 
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Centro-Oeste (PRODOESTE) em 1971, Programa de desenvolvimento do Cerrado 

(Polocentro) em 1975, o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER) no final da década de 1970, Plano de 

Ação Governamental para a região Centro-Oeste da República em 1985 (GANEM, 

2007).  

Todos esses programas permitiram e incentivaram uma ampla e exaustiva 

exploração do Cerrado para fins de agricultura e pecuária. O modelo agrícola 

implantado visava uma agricultura extremamente comercial, tendo como principais 

cultivos o milho, o arroz, o feijão e por fim, a soja. Sendo assim, os impactos ambientais 

advindos dessa segunda fase de ocupação do Cerrado foram: adensamento urbano e 

ausência de controle ambiental, degradação do solo, erosão, risco as espécies biológicas 

nativas, desmatamento e uso intensivo de recursos hídricos (GANEM, 2007). 

Entre os anos de 1915 e 1930 o Estado de Goiás iniciava seu despontamento 

como grande produtor de grãos. Em 1915, com a expansão da cultura cafeeira, a 

vastidão de terras a preços baixos foi forte atrativo para produção de produtos primários. 

A exportação desses produtos ocorreu principalmente pela ferrovia, que ligava Catalão 

ao Triângulo Mineiro. A política e seus anseios também se faziam mais forte nessa 

região, como também na antiga capital do Estado, cidade de Goiás, no entanto as 

regiões Sul e Sudoeste do Estado não tinham participação política reconhecida até o 

momento, apesar de terem alta produção. Essas regiões passaram ser ativas 

politicamente por volta de 1930, quando Dr. Pedro Ludovico, médico e político, 

representou politicamente a região Sul e Sudoeste do Estado (CHAUL, 1997). 

O povoamento do território goiano não ocorreu de forma homogênea em função 

da concentração no sul do Estado, na região cortada pela ferrovia. De acordo com ele, o 

sul do Estado de Goiás era grande responsável pela produção de arroz, milho e cana de 

açúcar e com a implantação da ferrovia, destacou-se também, a criação e o abate de 

suínos para a venda da carne, da banha e do toucinho (CHAUL, 1997). 

 No estudo de Chaul sobre a história de Goiás, destaca-se em seu livro uma 

reportagem da imprenssa entre os anos 1920 - 1930, o periódico “Lavoura e Comércio” 

da cidade de Uberaba, a qual aponta a importância do Sudoeste de Goiás um ano após 

Caiado ter caído do poder:  

A riquíssima região do Sudoeste, um celeiro que vai do Paraíba ao Araguaia, 

da barranca mineira às lides do Mato Grosso, nunca foi bem vista pelos 

políticos dominantes naquele Estado, antes da aurora redentora de 24 de 

outubro. Ainda altiva a obstinação e a independência da gente naquela 
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extensa gleba doía aos interesses, aos instintos dos feudatários de Goiás. (...) 

O Sudoeste de Goiás que tanto sofreu em passado ainda recente voltou aos 

seus labores entregando-se ao trabalho de amanhar a terra e de pacer o gado, 

absorvidos por um retirante sonho de riqueza que mais dia menos dia, quando 

os trilos das Estradas de Ferro pisarem as suas planícies será convertido em 

realidade. A região inteira é um fervedouro de trabalho. Por toda a parte há 

um como que distender de musculatura de nervos gigantes anquilozados em 

consequência dos governos que oprimiram Goiás, Rio Verde, Jataí, Rio 

Bonito, Santa Rita do Paranaíba, Mineiros, toda essa gleba que vai do 

Paranaíba ao Araguaia, respira hoje uma paz serena e frutuosa (CHAUL, 

1997, pg. 164). 

 O Sudoeste destacou-se não apenas do ponto de vista político, mas também 

econômico (BARSANUFO BORGES apud CHAUL, 1997): 

O Estado de Goiás, com uma economia agrária inserida à divisão inter-

regional do trabalho como produtora e exportadora de bens primários, deve 

ser visto historicamente não como uma região „atrasada‟ ou „periférica‟ 

dentro de uma economia nacional mas como espaço econômico integrado ao 

processo de acumulação que comportava forma distinta de reprodução do 

capital e de relações de produção (CHAUL, 1997, pg. 155). 

 As condições para que ocorresse o crescimento econômico destas regiões 

receberam as primeiras contribuições na década de 1920, em que houve melhorias no 

sistema de comunicação e a introdução de meios de transporte mais eficientes. Esses 

dois fatores proporcionaram mão de obra mais disponível para a lavoura e escoamento 

de uma maior quantidade de produção, com maior qualidade, e em menor tempo, 

reduzindo os valores dos fretes. Por consequência as regiões Sul e Sudoeste se tornaram 

não só o centro da economia goiana, como a área economicamente mais dinâmica do 

Estado (SILVA APUD CHAUL, 1997). 

 Essa afirmação é reforçada com a apresentação de alguns dados da região, à 

época dos anos de 1920: 

Advinham das citadas regiões, conforme dados da autora, 45,6% da produção 

total do estado de rebanhos pecuários e 63,7% de toda a produção agrícola, 

correspondendo a um valor estimado em 275.880,3 toneladas. Pertencia 

também ao sul e sudoeste o quantitativo maior de máquinas agrícolas. 

Segundo, ainda, a referida autora, o sul contou, no período de 1889 a 1930, 

com a maior concentração de núcleos populares e “os dados de arrecadação 

das coletorias estão a indicar que as regiões sul e sudoeste se destacavam das 

demais em termos de movimento comercial. Conseguiam-se nestas regiões as 

maiores arrecadações de imposto do Estado, o que indicam o maior 

dinamismo econômico das mesmas (CHAUL, 1997, pg. 175). 

A representatividade de Goiás no setor agropecuário persisitiu pelos anos que se 

seguiram: “O aumento constante da produção no setor agropecuário nesta época não se 

fez acompanhar por um aumento da produtividade: simplesmene foram acrescentadas 

novas áreas de cultivo” (PALACIN E MORAES, 1994, pg.117).  De acordo com os 
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autores, na década de 1960-1970, a agricultura do estado baseava-se principalmente na 

produção de arroz (quase a metade de toda a produção do país, segundo afirmam os 

mesmos), milho e feijão.  

Apesar de a indústria ter se desenvolvido em função do processo de urbanização 

acelerado que ocorreu no Estado, ela ainda representava apenas 4,5% da renda estadual, 

sendo quatro vezes menor que a média nacional (PALACIN E MORAES, 1994, 

pg.117). Os autores trazem ainda os seguintes números para esse mesmo período: a 

agricultura e a pecuária representaram 57% e 40% respectivamente do setor primário; 

69% da mão-de-obra total estava concentrada na agropecuária; e o rebanho bovino de 

Goiás somava mais de 9 milhões de cabeças (quinto do país). 

Durante a década de 70, o meio rural brasileiro passa por profunda 

transformações, fundamentadas da seguinte forma: 

Nesta análise, deve ser salientada: o rápido processo de urbanização que 

muda o aspecto do país de rural para urbano, com censo de 1970 como 

referência; o crescimento acentuado do comércio exterior, notadamente a 

partir da segunda metade dos anos 60; a alteração na base técnica da 

produção rural, com ampla absorção do capital; e a definição de um sistema 

nacional de crédito rural, que motiva e sustenta o processo de modernização 

do setor agrário (NETO, 1997, pg. 141). 

As mudanças acima mencionadas deviam ocorrer de forma organizada e 

planejada, nesse contexto o Estado brasileiro é a entidade que assumiu esse papel, para 

garantir que essa atividade produtiva e todas as suas etapas (planejamento, produção, 

fiscalização, determinação de preços, estocagem, circulação dos produtos e exportações) 

ocorressem conforme ritmo e direção apontassem. Neto, reforça essa ideia: 

É dentro desse contexto que o Estado brasileiro procurará instaurar seu 

projeto modernizante para o setor agrícola no período estudado. O objetivo 

primordial é atrelar o setor ao processo de desenvolvimento econômico, não 

permitindo, que ele possa obstar o crescimento da economia. Para este fim, 

recursos não canalizados, criam-se institutos de pesquisa e de assistência 

técnica, estabelece-se um sistema nacional de crédito rural e incentiva-se a 

utilização de técnicas e insumos modernos, o que propicia a integração da 

agricultura ao circuito industrial (NETO, pg. 145, 1997). 

Dessa forma, o desenvolvimento e a evolução do setor rural foram conduzidas por 

políticas públicas que estavam de acordo com o planejamento estatal e toda a economia 

do país (NETO, 1997).  

Já na década de 1980 a região Sudoeste se desponta como uma das áreas de maior 

incremento populacional, superando em mais de 10% os índices estaduais. Esse 
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incremento possui como provável justificativa à expansão do cultivo da soja, praticada 

principalmente pelos imigrantes oriundos da região Sul do País (MACHADO, 1996).  

Nesse período, a região, e o município de Jataí, passam por uma inversão no tipo 

de alimento produzido, diminuindo a produção de arroz e aumentando, 

significativamente, a produção de soja e milho. Em 1980, o município de Jataí chegou 

ao ápice da produção de arroz com 41.116 tonelas, nos anos seguintes, apresentou queda 

na produção, chegando em 2003 a produzir apenas 1.800 toneladas de arroz. A 

produção de milho por sua vez foi de 5.659 toneladas em 1980 e 511.088 toneladas em 

2003. A soja, principal produto da região até os dias atuais, foi de 1.456 toneladas em 

1980 para 220.800 toneladas em 1995, dobrando no ano de 2001 (483.542 toneladas) e 

chegando a 615.330 mil toneladas em 2003 (LEAL, 2015). 

Esse panorama de altas produções persiste até os dias atuais. Em 2007, destacou-

se no município de Jataí a produção de algodão (1.650 ton), arroz (6.000 ton), feijão 

(4.350 ton), girassol (6.000 ton), milho (546.000 ton), soja (606.000 ton), sorgo (64.800 

ton) e trigo (600 ton) (IBGE, 2007). De acordo com o Instituto Mauro Borges (IMB), 

em 2017 o município produziu 1.060.200 toneladas de soja e 1.506.0000 toneladas de 

milho. Segundo a instituição, a produção agrícola dos municípios de Goiás cresceu 

34,6% em 2017, quando comparado ao ano anterior. 

Os municípios de Jataí e Rio Verde sobressaem-se entre os 10 (dez) maiores no 

ranking de exportação em Goiás no ano de 2017, sendo o município de Rio Verde em 1° 

lugar no ranking e o município de Jataí em 4° lugar, ambos pela produção agropecuária. 

Os demais municípios goianos que se destacam na exportação possuem atividades 

vinculadas principalmente ao minério e em indústrias de máquinas e veículos (SOUZA, 

2019).  

A produção da soja possui três características específicas: é voltado para o 

mercado externo e industrial; requer uso intensivo de máquinas, tecnologias e insumos; 

e pela demanda intensiva por capital e técnicas esta atividade esteja melhor adequada à 

áreas maiores. A soja teria sido introduzida no país para atender ao mercado externo e a 

sua produção está condicionada a tecnologia e insumos fornecidos pelas organizações 

internacionais (BORGES, 2012). 

A modernização agrícola alterou a lógica de vida dessa região (sudoeste de 

Goiás) e mudou toda a sua história, alterou a cultura, a paisagem, o meio ambiente, a 

produção, a comercialização, a agroindustrialização, entre outros fatores (LEAL, 2015). 

A soja do Cerrado se demonstra importante aos produtores agrícolas, pois os mesmos 
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possuem a possibilidade de agregar valor a ela, por meio da transformação industrial. 

Essa transformação ocorre pelo esmagamento da soja e transformação nos seus produtos 

mais nobres, o óleo e o farelo. O farelo é utilizado especialmente na elaboração de 

rações para alimentação animal de aves, suínos e bovinos (BERNARDES, 2010). 

Nesse contexto, Bernardes (2010), aponta o crescimento da cadeia carne/grãos, a 

qual opera da seguinte forma: as indústrias produtoras e processadoras de carne se 

instalam próximas as regiões em que há alta produtividade de grãos, captando esse 

produto e transformando em alimentação para os animais. A autora destaca:  

Assim, a suinocultura (milho, rações, produção de suínos, carne 

industrializada), a avicultura e a pecuária bovina constituem exemplo de 

circuitos espaciais da produção completos, e integrados, passando o 

desenvolvimento da agricultura a depender da dinâmica da indústria a 

montante e a jusante, tornando-se esse padrão mais complexo em virtude da 

emergência da integração de capitais sob o comando do capital financeiro, 

com reflexos no processo de concentração e centralização do capital e da 

terra. (BERNARDES, pg. 31, 2010). 

O que nos remete a Santos apud Bernardes: 

À medida que se intensifica a produção do meio técnico-científico-

informacional, os circuitos espaciais de produção e cooperação ampliam sua 

escala de ação, gerando fluxos complexos mais intensos, extensos e seletivos, 

num movimento em que a circulação comanda a produção, revelando o uso 

diferenciado do território e uma nova hierarquia dos lugares. (BERNARDES, 

pg. 32, 2010). 

A situação descrita por Bernardes caracteriza os complexos agroindustriais. Uma 

definição clara para complexo agroindustrial é: 

Entendemos por complexo agroindustrial, o conjunto formado pelos setores 

produtores de insumos e máquinas agrícolas, de transformação industrial dos 

produtos agropecuários e de distribuição, de comercialização e financiamento 

nas diversas fases do circuito (SORJ, pg. 29, 1986). 

A expansão dos complexos agroindustriais no Brasil se fundamenta no próprio 

crescimento da produção agrícola, visto que essa cria o mercado necessário para sua 

realização. Os complexos agroindustriais foram formados em um primeiro momento por 

empresas multinacionais, as quais injetaram uma quantidade significativa de capital 

estrangeiro. Agrega-se a isso, o fato da quantidade bastante reduzida de pesquisa 

nacional no setor de consumo de insumos agroindustriais. As empresas estrangeiras, 

portanto, não só injetaram capital estrangeiro no país, como inseriram tecnologias 

avançadas no processo de produção, o que forçou as empresas nacionais a elevarem 
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também seus padrões tecnológicos afim de se manterem no mercado, com elevados 

níveis de eficiência e produtividade (SORJ, 1986). 

 Os complexos agroindustriais podem ser caracterizados de acordo com os 

produtos específicos: carne, grãos, sucroalcooleiro e cítricos (SILVA APUDE 

BORGES, 2012). A expansão das indústrias de rações foi considerado um fenômeno 

marcante nas décadas de 1970-1980. A produção de ração, ligada ao complexo 

agroindustrial da carne, tem sido dirigida principalmente para avicultura, mas atendendo 

também outras espécies animais, como os bovinos e suínos (SORJ, 1986). 

O setor da avicultura foi um dos que utilizaram e utilizam o sistema de empresas 

semi-integradas com o objetivo de venda das rações. Pelo sistema de empresas semi-

integradas, a indústria de rações desenvolveu planos de modernização das granjas, 

aliada a orientação técnica aos produtores, como também apresentou planos de 

financiamento. Dessa forma, a produção agropecuária realizada por produtores em suas 

próprias propriedades é totalmente controlada pela agroindústria, especificamente pelos 

estabelecimentos de abate e processamento, a qual contrata a produção por preço fixado 

antecipadamente e fornece a ração e os animais recém-nascidos. Esse sistema foi 

considerada a grande razão da modernização da produção avícola, bovina e suína 

(SORJ, 1986).  

A dinâmica da expansão agrícola e dos complexos agroindustriais pode ser vista 

da seguinte forma: 

Como vimos, a expansão agrícola, ao mesmo tempo que possibilita o 

desenvolvimento do complexo agroindustrial, é impulsionada por ele e 

ambos se expandem dentro do contexto dos processos de acumulação do 

conjunto da economia. A ação do Estado regula essa dinâmica, ao mesmo 

tempo que orienta e impulsiona certos setores com créditos e subsídios, além 

de fazer média entre os interesses das diferentes facções do capital e entre os 

produtores agrícolas, o complexo agroindustiral e o conjunto das 

necessidades de reprodução do capital social (SORJ, pg. 66, 1986). 

 

3.2 A RELAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO DE GRÃOS E EMPRESAS 

PROCESSADORAS DE CARNE E OS IMPACTOS AMBIENTAIS DA 

PRODUÇÃO DE AVES E SUÍNOS 

A modernização agrícola associada ao cultivo de soja no Sudoeste de Goiás 

foram fatores que atraíram várias agroindústrias para a microrregião. Inicialmente 

algumas empresas instalaram unidades de armazenamento e/ou processamento e 

escritórios de compra e venda de produtos. Destaca-se a inserção de três grandes 

agroindústrias nacionais e internacionais em toda a microrregião: Caramuru Alimentos 
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S/A, Cargil Agrícola S/A e a Cooperativa Mista de Produtores do Sudoeste de Goiano 

Ltda – COMIGO. Essas empresas atuam junto aos produtores, comprando os grãos e 

fazendo parcerias com o fornecimento de sementes e informações (BORGES, 2012).  

A COMIGO foi fundada no município de Rio Verde em 1975, se transformando 

na maior da região e abrangendo municípios como Jataí, Santa Helena e Montividiu. 

Em 1980, destacou-se no município de Jataí também, a presença da Nestlé como usina 

de captação de leite e das indústrias Coimbra como fábrica de óleo. O número de 

cerealistas, de curtumes e frigoríficos, além de fábrica de calçados e confecções cresceu 

significativamente. Este quadro se repetiu no município de Santa Helena (LEAL, 2015). 

Em Rio Verde, a Caramuru consolida sua territorialização no estado de Goiás 

como armazenadora de grãos. Assim como a Cargil, que em 1980 instalou escritórios e 

unidades de armazenamento em Rio Verde, Jataí, Portelândia, Chapadão do Céu e Santa 

Helena. Inicialmente, a multinacional armazenava os grãos nesses municípios e os 

enviava para a unidade processadora mais próxima. No anos 2000, essa logística assim 

como sua forma de atuação é alterada, ao instalarem uma nova unidade de 

beneficiamento de grãos em Rio Verde. A unidade instalada em Rio Verde foi 

inaugurada em 2004, e se tornou a sexta fábrica de beneficiamento de soja do Grupo 

Cargil, e pretendia principalmente, atender a demanda por farelo de soja, em função da 

instalação da Pergidão (BORGES, 2012). 

Após a consolidação do complexo agroindustrial da soja, inicia-se por volta de 

1990, um novo complexo agroindustrial: Perdigão S/A. O município de Rio Verde já 

contava com duas empresas de abate e beneficiameno, a Frango Gale (apenas frango) e 

o Frígorífico Margem (apenas bovinos), mas a indústria da Perdigão foi pioneira para o 

complexo agroindustrial de carnes, com estruturas, tecnologias e teia de relações 

incomparáveis. A instalação da unidade em Rio Verde foi uma estratégia de expansão e 

territorialização, no qual a empresa possuía como propósito aumentar em 50% sua 

capacidade produtiva. A instalação da empresa na região considerou diversos fatores: 

reformulação interna da empresa, às condições estruturais e competitivas do mercado 

brasileiro, às mudanças no mercado externo de carnes, aos fatores atrativos da região, 

mas sobretudo aos incentivos fiscais e o financiamento que ocoreu pelos governos 

federais, estaduais e municipais (BORGES, 2012). 

 A unidade iniciou sua operação em julho de 2000, após finalizar uma série de 

etapas: produção de materiais genéticos diferentes; instalação de unidades próprias para 

produzir ovos; constituição da rede de produtores de leitões integrados; instalação da 



26 
 

rede de integrados de terminação de suínos e engorda de aves; e construção da planta 

industrial.  

O complexo agroindustrial formado pela empresa é composto por vários setores 

com empresas instituições consideradas à montante e a jusante de sua produção. Os 

agentes classificados a montante da Perdigão Rio Verde são: produtores rurais 

integrados, indústrias de apoio e de medicamentos veterinários, agroindústrias 

fornecedoras, empresas de genética, fornecedores de mercadoria e serviços, instituições 

de ensino e financeiras. Já à jusante: os supermecados e hipermecados, indústrias 

consumidoras e outras unidades da Perdigão. Dessa forma, a instalação da Perdigão 

Agroindustrial S/A no Sudeste de Goiás, foi por si só, um impacto no espaço regional, 

através da construção da sua planta industrial, de suas granjas e lojas comerciais. A 

instalação da indústria, desencadeou efeitos, impactos e transformações no espaço local 

e regional (BORGES, 2012).  

Didaticamente, as mudanças podem ser classificadas em: efeitos no espaço 

urbano: novos bairros, criação dos distritos industriais II e III, crescimento 

populacional, instalação de novas indústrias e efeitos na economia urbana 

local: incremento do comércio e dos serviços locais, mudanças na 

movimentação dos bancos, geração de postos de trabalho; impactos sociais: 

fortalecimento da cultura do trabalho industrial, formação das associações de 

produtores integrados, influências e parcerias com as instituições de ensino 

locais; efeitos no campo: aumento no rebanho de aves e suínos, implantação 

do sistema de produção integrada de aves e suínos e o surgimento de um 

novo modelo deste tipo de produção; efeitos no espaço regional: 

consolidação dos complexos agroindustriais de carne, implantação do 

“Projeto Araguaia” – uma nova unidade da Pergião em Mineiros (GO) 

(BORGES, 2012). 

No município de Jataí, a Perdigão iniciou sua operação no ano de 2007, após 

uma evolução de eventos que culminaram na aquisição da Gale Agroindustrial, indústria 

produtora de carne de frango no município. Inicialmente foi fechado um acordo de 

prestação de serviços que previa o abate de aves fornecidas pela Perdigão, bem como o 

fornecimento de ração para as aves. Posteriormente a Perdião adquiriu da Gale 

Agroindustrial o incubatório, uma granja de matrizes, e em 2007 finalizou com a 

aquisição do frigorífico e de uma planta de ração (GOULART, 2012). 

Dois motivos principais levaram a Perdião a adquirir a empresa Gale 

Agroindustrial em Jataí: o primeiro deles foi de ordem sanitária, pois caso os padrões 

fitossanitários da Gale não fossem suficientes para atender as exigências sanitárias, 

poderiam atingir a produção de outras granjas próximas que já eram de propriedade da 

Perdigão, comprometendo sua produção e exportação; o segundo foi o fato de a Gale 
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Agroindustrial possuir a época uma estrutura com nível de produtividade satisfatório 

(GOULART, 2012). 

A presença marcante de cooperativas e agroindústrias, associadas  produção da 

soja para exportação na região Sudoeste de Goiás, conferiram-na uma peculiaridade, 

constituiu-se como uma das áreas mais dinâmicas no processo de reprodução do capital 

no âmbito da economia nacional (MACHADO apud LEAL, 2015). 

De acordo com o IBGE, no ano de 2017, o Brasil possuía um efetivo de rebanho 

de suínos (incluindo matrizes) de 41.099.460 cabeças e de 1.425.699.944 cabeças de 

galináceas total (galinhas, galos, frangos, frangas e pintos). Já em 2019, no primeiro 

trimestre foram abatidos 992.282.482 milhões de quilogramas de suínos e 

3.381.544.557 quilogramas de aves (peso total das carcaças). 

O Instituto Mauro Bento (IMB) aponta que o estado de Goiás demonstrou um 

crecimento no rebanho de suíno de 3,25% em 2017, quando comparado ao ano anterior 

(2016), mantendo-se na sexta posição do ranking nacional, representando 5% de todo 

rebanho suíno brasileiro. Foi apontado crescimento também para os galináceos em 

11,28% no mesmo período. De acordo com o Instituto, no ano em questão houve uma 

redução no valor milho e farelo de soja, o que contribuiu para o crescimento dessas 

atividades. 

Na Pesquisa de Pecuária Municipal do ano de 2017 realizada pelo IMB, o 

efetivo de rebanhos em Goiás de suínos total foi de 2.053.065 cabeças e de galináceos 

total foi de 76.475.102 cabeças. A figura 1 apresenta o efetivo de rebanho de suínos em 

Goiás no ano de 2016, no qual o município de Jataí destaca-se, juntamente com Rio 

Verde, Montividiu e Cachoeira Alta. 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em 2018 

o Brasil produziu 12,9 milhões de tonelas de frango, exportando desse total 4,1 milhões 

tonelas, ocupando o segundo lugar mundialmente em termos de produção e o primeiro 

lugar mundial em exportação. O ranking nacional aponta o estado do Paraná como líder 

na produção de aves (31,92%) e o estado de Goiás ocupando a sexta posição (6,65%). O 

órgão aponta também que o consumo per capita desse alimento no Brasil é de 42 

kg/ano. As exportações da carne de frango no ano de 2016 ocorreu para os seguintes 

continentes: África, América, Ásia, Europa Extra UE, Oceania, Oriente Médio e União 

Européia, contabilizando ao total 143 países (Associação Brasileira de Proteína Animal 

– ABPA, 2016). 
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A produção de suínos em 2018 foi de 3,97 milhões de tonelas (quarto lugar na 

produção mundial) sendo exportados 646 mil toneladas (também ocupando o quarto 

lugar mundial em termos de exportação. O estado de Santa Catarina ocupa o primeiro 

lugar com 26,26% da produção e o estado de Goiás fica em oitavo lugar com 4,30% de 

produção (EMBRAPA, 2018). De acordo com a ABPA, em 2016 a exportação de carne 

suína ocorre também para os continentes: Africa, América, Ásia, Europa Extra UE, 

Oceania, Oriente Médio e União Européia, em um total de 89 países. 

  Figura 1: Efetivo de Rebanho Suíno em 2016 segundo IMB. 

 

  Fonte: Pesquisa de Pecuária Municipal 2017 – IMB. 
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3.3 OS IMPACTOS AMBIENTAIS DA PRODUÇÃO DE AVES E SUÍNOS 

A produção em larga escala de aves e suínos apresentam diversos impactos 

ambientais, no solo, no ar e na água, e o principal deles está relacionado com a 

destinação dos resíduos. Nas avícolas, tem-se a cama de frango, material que é 

distribuído sobre o piso dos galpões para servir de leito das aves, para absorver a 

umidade, para servir como isolante térmico, e para absorver o impacto do peso da ave 

(PAGANINI, 2004). Geralmente é utilizado suficiente material para ter camas com 5 a 

15 cm de espessura. Entre os materiais mais comuns tem-se maravalha, pó de serra, 

casca de arroz, sabugo de milho triturado, palhadas de culturas em geral e fenos de 

gramíneas (OVIEDO-RONDÓN, 2008).  

A cama de frango tem como uma das destinações mais conhecidas o uso como 

fertilizante orgânico, no entanto, o uso excessivo desse material pode causar diversos 

problemas. Dentre os problemas, Oviedo-Rondón (2008), enumera: a presença de 

nitrogênio, fósforo e elementos traços oriundos dos resíduos aviários, que quando 

utilizados como adubo podem contaminar o solo e o lençol freático; efeitos sobre a 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, que podem ser contaminadas pelos 

elementos citados anteriormente e por bactérias oriundas da matéria fecal das aves; 

eutrofização, mortandade dos peixes e da ictiofauna causada pela elevada concentração 

de fósforo nas águas; resíduos químicos oriundos das dietas dos frangos com 

antibióticos e larvicidas; emissão de gases nocivos como a amônia (NH3); geração de 

odores resultantes da degradação microbiana da cama de frango; presença de insetos e 

roedores que comumente pode se tornar motivo de discórdia entre vizinhos. 

O incubatório, unidade produtiva na avicultura responsável pela incubação, é o 

local em que ocorrem perdas que se constituem nos resíduos de incubatórios, e são 

compostos por: cascas de ovos, ovos não eclodidos, ovos inférteis, pintainhos mortos e 

pintainhos com má formação (KOBASHIGAWA ET AL, 2008). Umas das destinações 

possíveis para esse tipo de resíduo seria a utilização como insumo agrícola ou o 

depósito em aterros sanitários, mas que podem contaminar os solos, lençóis freáticos e 

também pode haver produção de gases. Alguns países europeus tem conseguido dar 

outros fins para esses resíduos, como a produção de materiais para construção civil e a 

geração de energia elétrica a partir da queima dos mesmos (AVICULTURA 

INDUSTRIAL, 2006). 
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Com relação à suinocultura, tem-se também, impactos com a destinação dos 

dejetos suínos. Existem como alternativas a produção de gás metano (biogás) e a 

transformação em adubos orgânicos, utilizados como fertilizante. Os dejetos suínos tem 

sido utilizados como fertilizantes pois eles contêm elementos químicos que, ao serem 

adicionados ao solo, constituem nutrientes para o desenvolvimento das plantas 

(SEGANFREDO, 1999).  

No entanto, o que tem sido verificado é que não está ocorrendo um 

balanceamento entre a quantidade de nutriente depositada e disponível para a vegetação 

e o consumo de nutrientes pela mesma (SEGANFREDO, 1999). Quando a quantidade 

de adubo adicionada é maior que a quantidade requerida pela planta haverá acúmulo de 

nutrientes no solo, resultado a médio e longo prazo numa série de efeitos ecológicos, 

prejudiciais as plantas, ao solo e ao ar, podendo causar efeitos cumulativos na cadeia 

alimentar e também numa série de inconvenientes de repercussão econômica. 

Já a produção do biogás com a utilização dos biodigestores tem sido uma boa 

alternativa, e tem relevância na perspectiva do Protocolo de Kyoto (AMORMINO, 

2010). Os biodigestores aproveitam o biogás, constituído do metano resultante da 

fermentação anaeróbica realizada em uma lagoa de dejetos animais, possibilitam assim, 

além da produção de biogás e biofertilizante, a venda de créditos de carbono no 

mercado internacional.  

No entanto, a utilização de biodigestores não ocorre em todas as propriedades, 

esse fator associado ao fato do confinamento desconsiderar por completo o bem estar 

animal, evidencia a necessidade de adoção de um novo modelo de produção 

(AMORNIMO, 2010). Propõe-se a adoção da criação agroecológica para criação de 

suínos, na qual os animais devem permanecer ao ar livre durante topo o tempo, desde 

que haja condições climáticas favoráveis, como no Brasil. A densidade animal adequada 

irá evitar a contaminação ambiental por dejetos e também permitirá o uso da pastagem 

na alimentação dos animais e reciclagem de nutrientes diretamente no solo, na medida 

em que os dejetos são reciclados por meio da fertilização orgânica (MACHADO 

FILHO, 2007). 

Apesar da quantidade de impactos geradas por esse tipo de produção animal 

industrial, ambos os produtos possuem enorme importância econômica para o país. 

Considerando o exposto acerca dos impactos ambientais gerados por essa atividade, 

entende-se a necessidade do licenciamento ambiental. Por meio deste instrumento, 

realiza-se uma avaliação dos impactos ambientais, os quais são avaliados por um órgão 
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ambiental, que buscará autorizar a implantação, o funcionamento e posteriormente o 

monitoramento, de forma a garantir que haja o maior controle ambiental possível.  

3.4 A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE E O LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL MUNICIPAL 
 

Inicialmente apresenta-se o licenciamento ambiental por uma panorama nacional, 

ou seja, prerrogativas que devem ser seguidas em todo o território nacional, sua 

definição, suas etapas, as competências para realização do mesmo e as legislações que 

abarcam o tema. Nesse momento, é possível entender qual a relação entre licenciamento 

ambiental e os impactos ambientais de uma determinada atividade. 

A legislação ambiental brasileira é conhecida como uma das melhores e mais 

completas do mundo, apesar de muito recente. As leis que tangem as questões 

ambientais começaram a ser implementadas na década de 1960, à saber: 

 Decreto Lei n° 1985/1940: dispõe sobre o Código de Mineração; 

 Lei Federal n° 4.504/1964: dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá outras 

providências; 

 Decreto Lei n° 221/1967: Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá 

outras providências (Código de Pesca); 

 Lei Federal n° 12.651/2012: Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa 

(Código Florestal). 

Desde então, diversas outras legislações federais foram criadas, com o intuito de 

proteger e regular a utilização dos bens naturais abundantes no país. O artigo que mais 

se destaca das leis ambientais brasileiras, utilizado como base para criação das demais, é 

o Art. 225 da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que: 

Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, Pg. 71). 

Anterior ao estabelecido na Constituição Federal, já havia sido instituído no País 

a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), criada pela Lei Federal n° 6938 em 31 

de agosto de 1981. A PNMA têm como objetivo a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana. A Lei, implementou também o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA), estruturado por órgão superior, órgão consultivo e deliberativo, 
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órgão central, órgãos executores, órgãos seccionais e órgãos locais. A estrutura do 

SISNAMA pode ser conferida na Figura 2.  

Segundo Ministério do Meio Ambiente – MMA (2016), o SISNAMA teve sua 

origem baseado no princípio da ecologia da Teoria dos Sistemas Vivos, o qual 

estabelece que sistema é todo um composto de partes que mantém relações de 

interdependência para o cumprimento de determinada função. De acordo com os 

mesmos, o modelo de gestão definido pela PNMA fundamenta-se no princípio do 

compartilhamento das responsabilidades, participação e controle social. 

 Figura 2: Organograma SISNAMA. 

Fonte: Lei Federal n° 6.938/1981.  

  Organização: da autora. 

Cabe destacar também, que em seu art. 9°, a PNMA estabelece seus 

instrumentos: 

I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II – o zoneamento ambiental; 

III – a avaliação de impactos ambientais; 

IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras; 

V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a 

criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 

ambiental; 
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VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 

Poder Público Federal, Estadual e Municipal, tais como áreas de proteção 

ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; 

VII – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 

Defesa Ambiental; 

IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da 

degradação ambiental; 

X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 

divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA; 

XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio 

Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzí-las quando inexistentes; 

XII – o Cadastro Técnico Federal de atividade potencialmente 

poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais; 

XIII – instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 

ambiental, seguro ambiental e outros (BRASIL, 1981, pg. 5). 

Este instrumento, assim como os demais, é delegado ao Poder Público, uma vez 

que conforme prevê o Art. 225 da Constituição Federal, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um direito inalienável da coletividade, por isso é 

incumbência do Poder Público ordenar e controlar as atividades que possam afetar esse 

equilíbrio (TRENNEPOHL, 2011). 

O licenciamento ambiental foi regulamentado somente no ano de 1997 pela 

Resolução n° 237 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). A Resolução 

em questão, traz diversas definições. Tratar-se-á, inicialmente, da diferenciação que é 

estabelecida entre licenciamento ambiental e licença ambiental. De acordo com o Art. 

1°, Item I, licenciamento ambiental é:  

Procedimento Administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas, que sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso 

(CONAMA, 1997, pg. 1). 

 

   Já no item II, tem-se a definição de Licença ambiental:  

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 

obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, 

instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 

recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou 

aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental 

(CONAMA, 1997, pg. 1). 

 

Dessa forma, torna-se claro que o licenciamento ambiental é o procedimento 

administrativo, no qual o órgão ambiental, baseado nas legislações e normas vigentes e 



34 
 

nos estudos técnicos apresentados, avalia a possibilidade da localização, instalação e 

operação de empreendimentos e atividades. Já a licença ambiental é o ato 

administrativo, no qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação e operação 

de determinado empreendimento ou atividade, mediante condições, restrições e medidas 

de controle ambiental.   

Ainda na Resolução CONAMA n° 237/1997, o Art. 8° estabelece os tipos de 

licenças ambientais as quais os órgãos ambientais podem emitir e o Art. 18° estabelece 

os prazos de validade que as mesmas podem ter. Os tipos, definições e validade das 

licenças podem ser verificados no Quadro 1. 

Quadro 1: Tipos de Licenças Ambientais e suas respectivas validades. 

Tipo de Licença              Definição    Validade da Licença 

Licença Prévia 

(LP) 

Concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento. 

Aprova sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases de sua implementação. 

Prazo mínimo: 

conforme estabelecido 

no cronograma dos 

planos, projetos e 

programas do 

empreendimento ou 

atividade. 

Prazo máximo: 5 anos. 

Licença de Instalação 

(LI) 

Concedida na fase de instalação do 

empreendimento. Autoriza a instalação do 

mesmo de acordo com as especificações 

constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas 

de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem 

motivo determinante. 

Prazo mínimo: 

conforme estabelecido 

no cronograma de 

instalação do 

empreendimento ou 

atividade. 

Prazo máximo: 6 anos. 

Licença de Operação 

(LO) 

Concedida antes de iniciar as atividades. 

Autoriza a operação da empreendimento, 

após a verificação do efetivo 

cumprimento do que consta nas licenças 

anteriores, com as medidas de controle 

ambiental e condicionantes determinados 

para a operação. 

Prazo mínimo: 

conforme apresentado 

nos planos de controle 

ambiental, sendo no 

mínimo de 4 anos. 

Prazo máximo: 10 anos. 

Fonte: Resolução CONAMA n° 237/1997.  

Organização: da autora. 
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É importante observar que de acordo com o estabelecido no Art. 18°, § 4°, o 

empreendimento deve requerer a renovação da LO com antecedência mínima de 120 

(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando a mesma 

automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental 

competente. 

As licenças prévia, de instalação e de operação integram um processo, são 

precedidas de estudos de impactos ambientais e outorgadas em etapas. Os órgãos 

ambientais são acusados constantemente de atrasar a implantação de obras e 

empreendimentos em função da demora das licenças ambientais, porém, essas obras e 

empreendimentos dependem de uma análise acurada das implicações que sua realização 

pode causar sobre os recursos naturais, sendo necessários os estudos e análises 

cautelosas para o seu licenciamento (TRENNEPOHL, 2011). 

Por fim, cabe destacar da referida Resolução o Art. 10°, que estabelece as etapas 

para o procedimento de licenciamento ambiental, e os Art. 14°, 15° e 16° que 

estabelecem os prazos para o cumprimento de cada etapa. Tais informações podem ser 

verificadas no Quadro 2. 

Quadro 2: Etapas do licenciamento ambiental de acordo com Resolução CONAMA 237. 
 

Etapas Descrição Prazos  

       1 

Definição pelo órgão ambiental competente, com a 

participação do empreendedor, dos documentos, projetos e 

estudos ambientais, necessários ao início do processo de 

licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 

Etapa 3: 6 meses 

quando ausente 

Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório 

de Impacto Ambiental 

e 12 meses quando 

houver EIA/RIMA 

e/ou Audiência 

Pública. 

 

Etapa 4 e 6: o 

empreendedor possui 

4 meses (120 dias) 

para atender as 

solicitações de 

esclarecimentos 

       2 

Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, 

acompanhado dos documento, projetos e estudos ambientais 

pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

       3 

Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do 

SISNAMA, dos documentos, projeto e estudos ambientais 

apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando 

necessárias; 

      4 

Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo 

órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma 

única vez, em decorrência da análise dos documentos, 

projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, 

podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os 
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esclarecimentos e complementações não tenham sido 

satisfatórias; 

adicionais realizadas 

pelo órgão ambiental. 

       5 
Audiência pública, quando couber, de acordo com a 

regulamentação pertinente; 

      6 

Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo 

órgão ambiental competente, decorrentes de audiências 

públicas, quando couber, podendo haver reiteração da 

solicitação quando os esclarecimentos e complementações 

não tenham sido satisfatórios; 

       7 
Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, 

parecer jurídico; 

      8 
Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-

se a devida publicidade. 

Fonte: Resolução CONAMA n° 237/1997. 

Organização: da autora. 

O procedimento de licenciamento ambiental pode ser definido da seguinte 

forma: 

Os estudos ambientais devem ser apresentados ao órgão licenciador 

acompanhado dos projetos e demais documentos exigidos. Este, por sua vez, 

analisa os estudos e realiza as vistorias que julgar necessário, solicitando se 

for o caso, esclarecimentos adicionais e complementação nos tópicos que não 

forem considerados satisfatórios. Depois disso, não sendo exigível a 

audiência pública para o licenciamento, o órgão competente emite parecer 

técnico e, quando for o caso, parecer jurídico, conclusivos, deferindo ou 

indeferindo o pedido de licença (TRENNEPOHL, 2011, pg. 38). 

A PNMA e a Resolução CONAMA n° 237 estabeleceram que União, Distrito 

Federal, Estados e Municípios, dentro de suas respectivas competências e jurisdições, 

são responsáveis por implementar e realizar o licenciamento ambiental, a fiscalização 

ambiental e demais atividades. Determina também que cada um pode estabelecer prazos 

e licenças diferenciadas, requerer estudos ambientais além daqueles já previstos nas 

legislações, e implementar normas e legislações, desde que sejam mais restritivas ao já 

imposto pelas legislações federais.  

Em dezembro de 2011, com a promulgação Lei Complementar n° 140 (LC 140) 

foram fixadas normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios nas ações administrativas decorrentes da competência comum relativas à 

proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

No Art. 9° da LC 140 são definidas as ações administrativas dos municípios, e no item 
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XIV, consta a atribuição de promover o licenciamento ambiental das atividades ou 

empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental local, conforme 

tipologia definida pelo respectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerando 

os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O município de Jataí foi fundado no ano de 1895, está localizado no Sudoeste do 

estado de Goiás (Figura 3) e, de acordo estimativa do IBGE para o ano de 2018, o 

município possuía 99.674 habitantes e uma área territorial de 7.174,225 Km
2
. Está 

localizada a 327 km da capital do estado (Goiânia), e pelo município passam as 

rodovias federais BR-364, BR-060 e BR-158. Faz limite com os municípios de 

Caiapônia, Perolândia, Itarumã, Caçu, Aparecida Do Rio Doce, Rio Verde, Mineiros e 

Serranópolis. 

O bioma Cerrado, dominante no município de Jataí e no estado de Goiás, é o 

segundo maior do Brasil, sendo um grande corredor de biodiversidade, possui alta 

riqueza de espécies, e grande número de endemismos. Região de extensa área de 

recarga de muitas das bacias hidrográficas brasileiras (SILVA e SANTOS, 2005). 

      Figura 3: Localização do Município de Jataí-GO. 

 
       Fonte: IBGE, SIEG (2018). 

A região sudoeste de Goiás faz parte da bacia do Paraná, mais especificamente 

da bacia do rio Paranaíba, que nasce em Minas Gerais formando fronteira entre os 

estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A rede hidrográfica de Jataí 
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pertence a essa bacia que são afluentes da margem direita do Paranaíba e destaca-se, 

portanto o Rio Claro que nasce no município de Caiapônia (MACEDO, 2012).  

O Rio Claro é o manancial de abastecimento de água de Jataí município de Jataí 

e no trecho urbano é constituído pelas seguintes bacias hidrográficas: Córrego 

Queixada, Córrego Santa Rosa e Córrego Jataí; e pelas sub-bacias: Córrego do Açude, 

Capoeira, Olho d´água, Diacuí, José Ferreira, Retiro e Lajeado (MARTINS E 

OLIVEIRA, 2013). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Claro possui portanto áreas urbanas e rurais, sendo 

intensamente antropizada e apresenta considerável degradação ambiental e poluição 

devido a dejetos de origem urbana, efluentes de indústrias e agroindústrias e pelo mau 

uso do solo e supressão da vegetação original (SECIMA, 2016 apud SANTOS, 2018). 

Por possuir um grande potencial hidrelétrico, foram instaladas diversas usinas 

hidrelétricas (UHE) e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no seu leito, como: a PCH 

Jataí, PCH Irara, UHE Caçu, UHE Barra dos Coqueiros e UHE Foz do Rio Claro 

(ROCHA, 2012). 

A cidade destaca-se também no âmbito da educação: possui duas unidades 

federais de ensino superior, a Universidade Federal de Goiás (UFG), e o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG); uma unidade estadual de 

ensino superior, Universidade Estadual de Goiás (UEG); três faculdades privadas: o 

Centro Superior de Jataí (CESUT), a Faculdade Jataiense (FAJA) e UNA Jataí; 

unidades de universidades virtuais como a Universidade do Norte do Paraná 

(UNOPAR) e a universidade COC; e centros profissionalizantes como o SENAC 

(MIRANDA, 2016). 

Atualmente o município de Jataí conta com 11 agências bancárias (SOUZA, 

2019), e as com as seguintes agroindústrias
2
 implantadas no município (excetuando-se 

os armazéns): Laticínios Bela Vista, Louis Dreyfus Commodities, BRF, Raízen, 

Premium Foods e Frigorífico Abelha.  

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica, a qual 

permitiu o levantamento de informações e de autores que são referências relacionados 

ao tema trabalhado e pesquisa documental.  

                                                           
2
 Considera-se agroindústrias nesse caso aquelas definidas pela Instrução Normativa n° 07/2011 da 

Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
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 A pesquisa documental foi utilizada para levantamento de dados primários à 

respeito do processo de licenciamento ambiental das atividades de produção animal 

(granjas) de suínos e aves. A pesquisa foi realizada com a autorização da Secretaria de 

Meio Ambiente e Urbanismo de Jataí, em que o acesso aos documentos é permitido, 

desde que realizado no interior do prédio. Cabe destacar que todos os documentos 

acessados e demais informações constantes nesse texto são de domínio público e todos 

os procedimentos relacionados à ética na pesquisa foram observados, por isso, nenhuns 

dos sujeitos dos processos foram identificados. 

Nos documentos constantes nos processos de licenciamento ambiental da 

respectiva atividade, foram levantadas as seguintes informações: 

a. Número de processos relacionados à essa atividade; 

b. Quantidade e localização das granjas; 

c. Ano de instalação das granjas; 

d. Tipo da primeira licença ambiental obtida; 

e. Integração do produtor com empresas processadoras de alimentos; 

f. Tamanho das propriedades; 

g. Regularização das áreas verdes das propriedades; 

h. Quantificação da produção animal; 

i. Fonte de água utilizada; 

j. Gestão de resíduos e efluentes; 

k. Estudos Técnicos utilizados no processo. 

Em seguida, a experiência da autora deste trabalho como membro do corpo 

técnico de analista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Jataí 

permitiu realizar o levantamento de informações à respeito de sua infraestrutura, de sua 

equipe, projetos e atividades desenvolvidas. 

Os dados coletados foram tabulados na planilha do Microsoft Excel e analisados 

para traçar um panorama do licenciamento da atividade de produção animal no 

município de Jataí. Após a análise dos dados foram mapeadas as localizações do 

município, das granjas e das bacias hidrográficas que sofrem consequências com as 

atividades. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUINOCULTURA E 

AVICULTURA NO MUNICÍPIO DE JATAÍ 

Para a caracterização da atividade foram consideradas as seguintes informações 

na análise dos processos: número de processos relacionados à essa atividade, quantidade 

e localização das granjas, ano de instalação das granjas, integração do produtor com as 

empresas processadoras de alimentos, tamanho das propriedades, e quantificação da 

produção animal (itens a, b, c, e, f e h do tópico 4.2). 

Em 2018, existiam catalogados no departamento de licenciamento ambiental 

aproximadamente 1300 processos de licenciamento ativos, destes 33 eram referentes a 

criação de aves e 10 referentes a criação de suínos. Entende-se por processos ativos, 

aqueles que estão com licença ambiental válida, ou que a licença ambiental encontra-se 

vencida a menos de dois anos. Os processos de licenciamento que possuem licença 

vencida em um tempo superior a dois anos, e não houve qualquer movimentação por 

parte do empreendedor são encaminhados para o denominado “Arquivo Morto”.  

O número de 33 processos referentes a criação de aves e 10 processos referentes 

a produção de suínos implicam no número de propriedades que desempenham essa 

atividade. Portanto, até o momento do levantamento de dados da pesquisa, haviam 33 

propriedades que realizavam a atividade de produção de aves e 10 propriedades que 

realizavam a produção de suínos. É necessário considerar que cada propriedade possui 

núcleos de produção, e cada núcleo possui barracões de alojamento dos animais.   

 A quantidade de núcleos, quantidade de barracões e as coordenadas geográficas 

das propriedades foram extraídas dos processos de licenciamento. Essas informações 

estão descritas nos seguintes documentos constantes nos processos: requerimento de 

licenciamento, estudos técnicos, análise do processo, relatórios de vistoria técnica e 

pareceres técnicos. Observou-se que o melhor local para descrever essas informações é 

no requerimento inicial do processo, o qual possui campos para preenchimento 

específico (Anexo 1). A busca por esses dados, que são essenciais para caracterizar o 

processo do licenciamento, nos outros documentos requer leitura atenta, vez que a 

informação vai se apresentar em documentos diferentes, o que pode tornar demorada a 

análise do processo, e o processo como um todo. 

A partir das coordenadas geográficas das propriedades que possuem granjas foi 

possível elaborar os mapas de localização das mesmas (Figura 4 e 5). O mapeamento 
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das propriedades produtoras de aves e suínos permitiu identificar que há uma 

concentração na região sudoeste do município. Percebe-se que há maior proximidade 

com o município de Rio Verde, e esse fator é justificável pelo fato de que inicialmente a 

empresa de abate e processamento da carne (BRF) que opera junto aos produtores 

integrados estava localizada apenas no município de Rio Verde. Foi apenas mais tarde, 

no ano de 2007, que a empresa se instalou também nos municípios de Jataí e Mineiros. 

Até então, sendo a empresa instalada mais próxima em Rio Verde, era essa que 

realizava assistência técnica nas propriedades, fornecia rações (produzida na própria 

unidade), remédios, realizava a coleta de resíduos, e o abate dos animais.  

Observa-se também que as granjas de aves apresentam melhor distribuição no 

território de Jataí e apresentam-se mais próximas a esse município. A melhor 

distribuição das granjas de aves pode ser explicado pelo seguinte fato: as granjas de 

aves não possuem lagoas para acumulação dos dejetos animais, denominadas de 

esterqueiras. As esterqueiras, pela alta carga poluidora que possuem, necessitam ser 

instaladas minimamente a 200 metros de qualquer corpo hídrico (Portaria GM nº 

124/1980); dessa forma, torna-se mais simples e fácil a instalação das granjas de aves. 

Figura 4: Localização das propriedades que realizam atividade de avicultura no município de Jataí. 

 

  Fonte: SMMAU (2018) e SIEG (2014). 

  Elaboração: DAMASCENO; LEAL, 2018. 
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A localização das granjas de aves encontram-se próximas a malha viária, pois 

facilitam o acesso dos técnicos que realizam assistência, do fornecimento de alimento e 

medicamentos, bem como para escoamento da produção. Todos esses fatores impactam 

na redução de custos da produção. 

Observa-se que as granjas de suínos estão mais próximas ao município de Rio 

Verde. Isso pode ser justificado pelo fato de que quando a produção foi iniciada na 

indústria da Perdigão, o produto era carne suína. Posteriormente se iniciaram os abates 

de aves.  

Figura 5: Localização das propriedades que realizam atividade de suinocultura no município de 

Jataí.   

 

  Fonte: SMMAU (2018) e SIEG (2014).  

  Elaboração: DAMASCENO; LEAL, 2018. 

Após a análise da localização das granjas, cabe avaliar quando foram instaladas. 

Para essa análise estabeleceu-se como marco inicial o ano de 2007, visto que o 

licenciamento no município de Jataí iniciou-se nesse ano. Todos os processos de 

licenciamento referente a essas atividades foram descentralizados
3
 ao município, no 

                                                           
3
 As atividades licenciadas pelo município foram autorizadas ao longo do tempo pelas resoluções do 

Conselho Estatual do Meio Ambiente (CEMAm). Dessa forma, aos poucos, o município chegou a 

listagem total de atividades que licencia atualmente. Na medida em que eram descentralizadas mais 

atividades do Estado para o Município, ou seja, na medida em que o município estava autorizado licenciar 
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entanto, em alguns casos, ocorreu de nem todos os volumes do processo terem sido 

remetidos ao município, o que prejudica a análise do processo. 

 Para obtenção dessa informação foi avaliada a data de abertura dos processos de 

licenciamento, constante no requerimento inicial. Essa data é o indicativo mais próximo 

da instalação das granjas. Dessa forma, os processos que foram iniciados em 2007 ou 

anterior a 2007 (processos que não foi possível identificar o ano exato pela ausência dos 

volumes iniciais), foram alocados nesse ano, e os demais, conforme segue na figura 6. 

Figura 6: Provável ano de instalação das granjas 

 

 Fonte: SMMAU (2018). 

 Elaboração: da autora. 

Os dados apresentados no gráfico são referentes a ambos os processos de 

licenciamento de granjas de aves e suínos. Quando se analisa separadamente, chega-se 

aos seguintes percentuais: 20,93% dos processos de granjas suínas forma iniciados em 

2008 e 41,25% dos processos de aves foram iniciados em 2009. Portanto, a produção de 

suínos no município, ocorreu majoritariamente anterior a produção de aves. Essa 

informação corrobora o explicitado anteriormente, de que a atividade de produção de 

suínos iniciou-se e concentrou-se próximo ao município de Rio Verde, em virtude da 

indústria de abate e processamento ter iniciado suas atividades com a carne suína.  

Pelo gráfico, fica claro também um período de redução e/ou paralisação das 

atividades, visto que nos anos de 2014, 2015 e 2016 não houve abertura de nenhum 

                                                                                                                                                                          
mais atividades, os processos referentes a essas atividades que estavam na Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente eram remetidos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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processo novo, e no ano de 2017, houve abertura de um único processo. Um dos 

motivos que explica essa lacuna nesse período é a suspensão das atividades da fábrica 

de abate de aves no município de Jataí. Um segundo fator, é a redução no valor desse 

produto para exportação ao mercado externo, conforme pode ser verificado na figura 7. 

Figura 7: Série Histórica de exportação brasileira de carne de frango.  

 

   Fonte: ABPA (2018). 

Foi analisado também o tamanho das propriedades. Essa informação, assim 

como as demais está descrita no requerimento inicial do processo.  

Figura 8: Tamanho das propriedades que há produção de aves e de suínos. 

 

Fonte: SMMAU (2018).  

Elaboração: da autora. 

0

2

4

6

8

10

12

14

< 50 ha 50-100 ha 100-200 ha 200-500 ha > 500 ha

Total de processos Processos de Aves Processos de Suínos



46 
 

 A análise dos processos apresentou os seguintes dados (figura 8): 27,9% do total 

de propriedades possui entre 100 e 200 hectares de área, 40% das propriedades 

produtoras de suínos possuem mais do que entre 500 hectares de área e 33% das 

propriedades produtoras de aves possuem entre 100 e 200 hectares.  

 Portanto, observa-se que a maior parte das granjas estão instaladas em grandes 

propriedades, e se tratando das granjas de suínos, essas estão alocadas em sua maioria 

em propriedades maiores. Um dos motivos que justificam esse fato é a necessidade de 

maiores áreas para granjas de suínos, vez que as mesmas necessitam de esterqueiras e 

que estas devem ser instaladas a uma distância mínima de 200 metros de qualquer corpo 

hídrico ou nascente. 

 Além da instalação das esterqueiras, os dejetos (efluentes), após um tempo de 

maturação nas lagoas, são aplicados em áreas de pastagem. Habitualmente, a aplicação 

é realizada dentro da própria propriedade, o também reduz custos para o produtor. 

Como a quantidade de efluentes gerado é significativa, é necessário uma grande área 

para aplicá-lo.  

É pertinente discutir também sobre a relação entre produtores e a empresa de 

abate e processamento de carne (BRF). Essa relação, se o produtor é integrado ou não, 

pode ser percebida nos processos pelos documentos apresentados e pelo responsável 

técnico do processo, aquele que protocola e retira documentos e acompanha todo o 

andamento do processo.  

 Quando o produtor é integrado à empresa todo o processo de licenciamento 

ambiental é conduzido por ela. De acordo com os dados levantados, 100% das 

propriedades que são produtoras de aves são integradas a empresa processadora de 

carne e para as propriedades produtoras de suínos, esse número chega a 90%. Ou seja, 

existe uma única propriedade produtora de suínos que não possui relação de produtor 

integrado a empresa local.  

Todas as propriedades integradas ocupam o mesmo lugar na cadeia de produção: 

Sistema Vertical Terminador (SVT). Ou seja, recebem os animais com poucos dias de 

vida apenas para engorda. Toda a cadeia de produção pode ser verificada na Figura 9. 

Dessa forma, ao ser responsável apenas por essa etapa da produção, as 

obrigações dos produtores são as seguintes: fornecer instalações (barracões para 

alojamento dos animais) que atendam os requisitos de higiene, fornecer mão-de-obra e 

garantir bem estar e qualidade de vida aos animais. A mão-de-obra fornecida é de 

responsabilidade do produtor, porém o treinamento deles ocorre também pela empresa. 
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Já a empresa (BRF), possui como obrigação fornecer ao produtor os animais, a 

alimentação, assistência técnica, o transporte, medicamentos e demais produtos 

necessários para a criação do animal e o abate. 

Figura 9: Cadeia de produção de aves e de suínos pela empresa BRF. 

 

Fonte: BRF (2019). 

Os requisitos de higiene e bem estar animal são de extrema importância ao 

produtor acompanhar, visto que estes implicam na saúde do animal e em consequentes 

perdas que acarretam prejuízos ao produtor. Esse pacote é típico de ser fornecido nos 

casos dos complexos agroindustriais de carne, mantendo um relação de dependência do 

produtor com a empresa. 

O último aspecto analisado é quantificação da produção. Essa análise foi feita 

com base na capacidade de alojamento total de animais em cada propriedade. Essa 

informação, assim como as demais pode estar descrita no requerimento do processo, 

como também no estudo técnico apresentado.  

Cada propriedade possui núcleos de produção, e cada núcleo possui barracões. 

Observou-se que o número de núcleos e barracões é variável nas propriedades, não 

havendo um padrão, nem para aves, nem para suínos. Existem propriedades que 

possuem apenas 1 núcleo com 2 ou 4 barracões em cada núcleo, e existem propriedades 

com até 5 núcleos, e 2 ou 4 barracões em cada núcleo. Dessa forma, não foi realizada a 

contabilização total de núcleos, apenas de barracões, e chegou-se aos seguintes 

números: 111 barracões de aves e 47 barracões de suínos.  

Considerando que em média, cada barracão aloja 32 mil aves/lote e 4800 mil 

suínos/lote e que cada núcleo consegue alojar em média 4 lotes/ano tanto para aves 

quanto para suínos, chegou-se ao número total de animais que seriam criados nessas 

propriedades durante o período de um ano no município de Jataí (Quadro 3).  
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Quadro 3: Produção Total de aves e suínos. 

 

Número de 

animais/galpão/lote 

Número 

de galpões 

Número de 

lotes/anos 

Total da 

produção de 

aves e suínos 

em um ano 

Propriedades 

Produtoras de 

Aves 
32 mil 111 4 

14.208.000 

aves/ano 

Propriedades 

Produtoras de 

Suínos 

4800 mil 47 4 
902.400 

suínos/ano 

Fonte: SMMAU (2018).  

Elaboração: LEAL, 2019. 

Deve-se considerar estes números variáveis, uma vez que os seguintes aspectos 

interferem na produção: mortalidade nos lotes, capacidade do mercado em absorver o 

produto e capacidade das empresas integradoras em fornecer os animais para engorda. 

Pode-se perceber a importância do requerimento inicial do processo, o qual 

possui todas as informações descritas nesse item, as quais são importantes, localizadas 

de forma resumida e de rápido acesso. No entanto, verificou-se que em muitos 

processos (tanto aqueles oriundos da Secretaria Estadual quanto os oriundos da 

Secretaria Municipal), os requerimentos não são completamente preenchidos. Além 

desse fato, nota-se também uma certa contradição de informações. Os requerimentos 

são apresentadas a cada abertura de processo e a cada renovação da licença ambiental, e 

observa-se que nas renovações, nem sempre as informações constantes no requerimento 

condiziam com o requerimento apresentando anteriormente. Por vezes, não constam 

novas informações no processo que justifiquem essas contradições de informações, bem 

como não são verificadas pelos analistas durante a análise do processo.  

5.2 ESTRUTURA FÍSICA, O PROCESSO E AS ETAPAS DO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS GRANJAS NO MUNICÍPIO 

Atendendo o estabelecido na PNMA, o Município de Jataí instituiu a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMAU). Localizada atualmente na 

Unidade de Conservação Mata do Açude, conta com uma estrutura capaz de atender aos 

objetivos municipais nas questões relativas ao meio ambiente. De acordo com 

informações constantes em bases de dados de domínio público, o órgão possui como 

missão:  
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Promover a adoração de princípio e estratégias para o conhecimento, a 

proteção e a recuperação do meio ambiente no município de Jataí, através do 

uso sustentável dos recursos naturais e cumprimento de leis e diretrizes 

ambientais vigentes. No qual também deve coordenar e fiscalizar a execução 

da política e atividades de paisagismo dos parques e praças municipais de 

serviços de limpeza pública quanto à coleta, reciclagem e disposição final de 

resíduos, sólidos, hospitalares, industriais, e a exploração da reciclagem do 

lixo reciclável (PREFEITURA DE JATAÍ, 2017, sp.). 

 

A SMMAU Jataí possui cinco departamentos conforme demonstrado na figura 9 

e cada um possui funções diferentes e bem especificadas.  

  Figura 10: Organograma SMMAU Jataí. 

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de informações extraídas em base de dados de domínio público. 

 

O Departamento de Assessoria Técnica possui como função o planejamento e a 

execução de projetos e programas ambientais no município, assessorar em questões 

relativas a divulgação de informação e comunicação com a comunidade à respeito das 

atividades desenvolvidas pela SMMAU. Destaca-se nesse departamento os projetos 

relativos a arborização e ao saneamento ambiental. 

Já o Departamento da Fiscalização é responsável por fiscalizações ambientais 

em todo o município (área urbana e rural), atendendo a denúncias ou realizando 

patrulhas. Fazem parte do escopo da fiscalização ambiental identificar e tomar as 

medidas cabíveis nos seguintes casos: empreendimentos que operam sem a devida 

licença ambiental, empreendimentos licenciados que operam fora dos padrões de 

controle de poluição, queimadas e seus responsáveis, caças ilegais ou maus tratos 

animais, desmatamentos, captação de recursos hídricos irregulares, entre outros.  

O Departamento de Flora é responsável por implantar e manter um amplo banco 

de sementes da vegetação nativa e produção de mudas que são doadas a comunidade, 

utilizadas nos projetos de arborização do município ou na recuperação de áreas 

degradadas que estão sob reponsabilidade do município. 

A Sala Verde é composta por três áreas diferentes porém complementares. Nela 

se encontra a área de educação ambiental do município que desenvolve projetos de 
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educação ambiental e busca pelo constante contato com escolas, empresas, ONGs e 

demais entidades do municipais, implementar programas de preservação ao meio 

ambiente. Encontra-se também na Sala Verde a área de gestão de resíduos sólidos do 

município, que busca pela regularização e bom funcionamento do aterro controlado do 

município, bem como implantação das coletas seletivas e ecopontos
4
. Por fim, a área 

que responde pelas questões que envolvem a fauna do município, desenvolvendo 

atividades como resgate, recuperação e reintrodução da fauna silvestre do município. 

Tanto a gestão dos resíduos sólidos, como os trabalhos com a fauna silvestre, atuam 

constantemente em conjunto com a educação ambiental. 

O Departamento de Licenciamento Ambiental é o responsável pela emissão das 

licenças ambientais exclusivamente no município, elaboração de pareceres técnicos e 

normas para regulamentar o procedimento de licenciamento. Realiza suas funções 

constantemente em parceria com o Departamento de Fiscalização Ambiental. 

 Esse departamento conta atualmente com uma coordenação, uma assessora e 

cinco analistas ambientais que possuem formações multidisciplinares. No momento da 

pesquisa, existiam no departamento um total aproximado de 1300 processos de 

licenciamento ambiental ativos. Os processos são considerados ativos quando estão com 

licença ambiental vigente ou em tramitação para renovação da licença.  

O Licenciamento Ambiental é realizado no Município desde 2007, e atualmente 

é regido pela Resolução n° 02 do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Goiás 

(CEMAm), de 29 de julho de 2016, a qual estabelece a lista de atividades de impacto 

ambiental local no âmbito do Estado de Goiás, dispõe sobre o credenciamento de 

Municípios para o licenciamento ambiental de atividades de impacto local, regulamenta 

a instauração de competência estadual supletiva, dispõe sobre a Corte de Conciliação de 

Descentralização e dá outras providências. 

 Destaca-se inicialmente o Título II da referida Resolução, o qual estabelece os 

requisitos que um município deve atender para se credenciar junto ao CEMAm. O 

primeiro requisito citado é a implantação de um Fundo Municipal de Meio Ambiente, 

por meio de lei, dotação orçamentária e conta bancária, com o objetivo de desenvolver 

projetos que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a 

                                                           
4
 Ecoponto: Ecopontos são locais definidos como pontos de entrega voluntários de resíduos, ou seja, 

locais em que a população pode levar os diversos tipos de resíduos que geram para descartar. O município 

de Jataí possui dois ecopontos instalados e em operação desde o ano de 2013, os quais recebem os 

seguintes tipos de resíduos: recicláveis, eletroeletrônicos, pneus, resíduos de construção civil (até 1 m
3
). 
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manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental, bem como estruturar ou 

propiciar as ações do órgão municipal de meio ambiente.  

Essa mesma resolução elenca a implantação, mediante promulgação de lei, do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, de caráter deliberativo, tendo em sua 

composição, no mínimo 50% de entidades não governamentais. O terceiro e quarto item 

da referida resolução, estabelecem que o órgão municipal do meio ambiente deve 

possuir profissionais legalmente habilitados para exercer atividades do licenciamento 

ambiental e da fiscalização ambiental, investidos mediante aprovação em concurso 

público, em cargos de provimento efetivo, criados em lei e compatíveis com o 

desempenho da função.  

 O quinto item estabelece que o município deve possuir legislação administrativa 

para aplicação do licenciamento ambiental e previsão das sanções administrativas pelo 

seu descumprimento. Por fim, o último item requere que o município possua o 

levantamento das atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras em seus 

limites.  

Observa-se que no Município de Jataí, o primeiro e segundo itens foram 

cumpridos. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, bem como o Conselho Municipal de 

Meio Ambiente foram implantados por força da Lei Municipal n° 2047 de 14 de 

dezembro de 1998, a qual institui o Código Municipal de Meio Ambiente. Além destes, 

o Código supre também, juntamente com outras legislações existentes no município, o 

quinto item.  

Das demais legislações existentes no município que complementam o Código de 

Meio Ambiente, podemos destacar a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano – 

Zoneamento (Lei n° 3068/2010), o Plano Diretor Urbano de Jataí (Lei n° 3070/2010), 

Código de Postura (Lei n° 3066/2010), Código de Edificações (Lei n° 3067/2010), 

Política Municipal de Resíduos Sólidos, e por fim lei que institui o Licenciamento 

Ambiental Simplificado e cria a taxa correspondente (Lei Municipal n° 2673/2005). 

Com relação aos itens três e quatro, sobre o quadro de profissionais legalmente 

habilitados, providos por concurso público para os cargos de analista e fiscal ambiental, 

nota-se que foi atendido, até 2018, apenas para o cargo de fiscalização ambiental, 

instituído por lei. Os cargos de analistas ambientais ainda não dispõe de lei que cria e 

institui o cargo. Por fim, observa-se que o último item também ainda não foi atendido, 

haja visto que o município utiliza a relação de atividades estabelecida da Resolução n° 

02 do CEMAm para licenciar e fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras. 
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Entendendo a legislação que dispõe sobre a regulação do município para realizar 

a atividade de licenciamento ambiental, entende-se por fim, qual o trâmite do 

licenciamento ambiental, bem como as atividades realizadas no município passíveis de 

licenciamento.  

O processo de licenciamento ambiental realizado pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Jataí é padronizado e composto por várias etapas: 

Etapa 1: O empreendedor ou a consultoria que representa o mesmo, protocola 

uma série de documentos (determinados previamente por este órgão e de acesso 

disponível ao público em seu website); 

Etapa 2: Os documentos são analisados pelos analistas ambientais. Se os 

mesmos tiverem sido apresentados integralmente e estiverem em conformidade o 

processo segue para vistoria. Na ausência de documentos ou documentos que 

necessitem ser complementado, o analista ambiental elabora uma Carta de Pendências, 

enviada ao empreendedor e/ou a consultoria. Os representantes legais do 

empreendimento possuem um prazo de 120 dias para atender a Carta de Pendências e 

protocolar esses novos documentos na Secretaria; 

Etapa 3: Após protocolo dos novos documentos e/ou dos documentos ausentes, o 

processo é analisado novamente pelos analistas e é encaminhado para vistoria; 

Etapa 4: A vistoria é realizada no empreendimento pelos analistas. Caso 

constatado alguma irregularidade durante a mesma (oriundos de gestão inadequada ou 

de não execução do previsto no projeto), os analistas elaboram pendências, descritas no 

relatório de vistoria, que precisam ser cumpridas pela empresa para andamento do 

processo. Caso não haja irregularidades, o analista elabora o relatório de vistoria e 

parecer técnico manifestando estar favorável para que o empreendimento receba sua 

licença ambiental; 

Etapa 5: Os processos que geraram pendências no relatório de vistoria são 

enviados para os responsáveis pelo empreendimento na forma de notificação, com prazo 

a serem cumpridas. Uma vez apresentado ao órgão o cumprimento das pendências, o 

empreendimento encontra-se apto a receber a licença ambiental. Caso o 

empreendimento não atenda ao solicitado na notificação dentro dos prazos, o processo 

pode ser arquivado e/ou encaminhado para o departamento de fiscalização ambiental 

para que o mesmo tome as providências cabíveis.  

Até o ano de 2018 o Município de Jataí não possuía legislação própria 

estabelecendo as atividades, potencial poluidor, tamanho e capacidade produtiva que 
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devem ser licenciadas. Portanto, utilizam a listagem estabelecida no Anexo I da 

Resolução 02/2016 do CEMAm, a qual apresenta 31 atividades passíveis de 

licenciamento ambiental, bem como o potencial poluidor das mesmas. Já os prazos de 

validade das licenças ambientais são regulamentados pela Portaria n° 01/2017, que 

atende ao estabelecido na Resolução n° 237/1997 do CONAMA. 

Ao averiguar como ocorre o processo de licenciamento no município de Jataí, 

verifica-se que algumas melhorias contribuiriam muito para o desenvolvimento do 

trabalho, tais como: aquisição de softwares para digitalização dos processos e 

acompanhamento online por parte do requerente, o que ocasionaria em agilidade nos 

processos; elaboração de legislações ambientais municipais mais restritivas, 

considerando o potencial poluidor das atividades e a área do empreendimento; 

elaboração de novas listagens de documentos considerando as fases de 

instalação/operação do empreendimento e que estas fossem seguidas a rigor e 

elaboração de termos de referência para os documentos a serem apresentados. 

Destaca-se também a necessidade de que seja criado um departamento de 

monitoramento ambiental, para que juntamente com o departamento de fiscalização 

ambiental, acompanhe a operação do empreendimento pós emissão da licença 

ambiental. 

Outro fato que necessitaria ser ajustado e que agregaria qualidade aos processos 

é a contratação de analistas em quantidade suficiente e por meio de concurso público, 

capacitação técnica, salários compatíveis ao piso salarial da categoria e com plano de 

carreira. A efetivação do concurso por meio de concurso público garante ao analista 

segurança para conduzir o processo perante as pressões políticas, já a capacitação 

técnica proporciona maior qualidade aos trabalhos, visto que muito possivelmente o 

analista conduzirá processos que podem ter aspectos ambientais que devem ser 

analisados e que não fizeram parte de sua formação acadêmica/profissional. 

Os salários compatíveis e planos de carreira seriam uma boa ferramenta para 

garantir a estabilidade dos analistas e diminuir a rotatividade. Quando há a troca de 

analistas com frequência, observa-se queda na qualidade dos processos, visto que todo o 

aprendizado e experiência do analista é habitualmente trocado por um profissional 

recém-formado, que nem sempre conseguirá analisar todos os fatores com a devida 

importância.  
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5.3 A EFETIVIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO 

FERRAMENTA DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS  

 Para averiguação mais precisa da efetividade do licenciamento da atividade de 

produção animal, foram analisados os seguintes aspectos nos processos: tipo da 

primeira licença ambiental obtida, regularização das áreas verdes das propriedades, 

fonte de água utilizada nas propriedades, gestão de resíduos sólidos e efluentes, e 

estudos técnicos apresentados no processo (itens d, g, i, j e k do tópico 4.2). 

  Como explicitado anteriormente, as licenças ambientais podem ser de três tipos: 

Licença Ambiental Prévia, Licença Ambiental de Instalação e Licença Ambiental de 

Operação. A primeira licença obtida nos mostrará qual planejamento tem sido feito 

pelos proprietários/empresas integradoras na implantação e funcionamento das granjas. 

Buscou-se identificar então se os empreendedores têm primeiramente licenciado o tipo 

de atividade junto à localização (Licença Prévia) ou se têm instalado e depois buscado 

regularizar seu funcionamento (Licença de Instalação e Licença de Operação). 

Observa-se na figura 11 que há um equilíbrio no que tange ao tipologia da 

primeira licença ambiental obtida. A Figura 11 apresenta os dados relacionados a todos 

os processos (suínos e aves), e verifica-se que 51,16% dos total de processos obteve 

primeiramente a licença de instalação. Quando observa-se de forma isolada (Figura 12 – 

Tipo da primeira licença nos processos de suínos e Figura 13 – Tipo da primeira licença 

nos processos de aves), nota-se que o equilíbrio se mantêm, sendo que exatos 50% dos 

processos de suínos obtiveram inicialmente LI e 51,52% dos processos de aves 

obtiveram LI. Destaca-se que apenas um único processo de suíno buscou obter LP.  

Esses dados demonstram que mesmo que de forma resumida, as propriedades 

que possuem granjas de suínos se mostraram mais atentas em obter incialmente a LP e 

LI. Esse fato pode estar ligado ao alto potencial poluidor das granjas de suínos (em 

função da esterqueira), diferentemente das granjas de aves que possuem médio potencial 

poluidor. 

Se tornaria arriscado ao empreendedor realizar um investimento muito alto na 

construção dos núcleos, com toda infraestrutura necessária e posteriormente ter a 

licença negada. No entanto, como se percebe pelos gráficos, isso ocorre na maioria das 

vezes.  
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Figura 11: Tipologia da primeira licença ambiental obtida em todos os processos. 

 

 Fonte: SMMA (2018).  

 Elaboração: da autora. 

O maior percentual das primeiras licenças obtidas, seriam para aquelas 

consideradas corretivas (LI e LO concomitantes). Essa categoria foi criada pra 

regularizar empreendimentos que necessitavam realizar o licenciamento ambiental, mas 

já estavam instalados e operando. Nesses casos, durante a análise do processo, o analista 

pode optar por alguns posicionamentos: 

 A localização e/ou instalação do empreendimento está correta e portanto não há 

objeções em deferir o licenciamento; 

 A localização e/ou instalação não estão adequadas, porém o empreendimento 

pode operar caso realize algumas adequações, deferindo o licenciamento; 

 A localização e/ou instalação não estão adequadas e o risco de danos ambientais 

em caso de continuidade da operação do empreendimento são altos. Nesse caso, 

o analista deve indeferir o licenciamento. A manutenção ou retirada das 

instalações deve ser avaliada cautelosamente, e deve-se optar pelo que causar 

menores danos ambientais. 

Há de analisar também os casos que não obtiveram Licença Prévia ou Licença 

de Instalação incialmente. Na maioria dos casos, os empreendedores não se 

preocupavam em obter regularização ambiental para operar, mesmo que as leis já 

estivessem vigentes. A regularização ambiental foi e é vista como burocracia, e 

atendida apenas quando extremamente necessário. 
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  Figura 12: Tipologia da primeira licença ambiental obtida nos processos de granjas de suínos. 

 

   Fonte: SMMAU (2018). Elaboração: Leal (2018). 

 

Esse comportamento tem alterado devido alguns fatores, tais como: 

1º) Os bancos tem se tornado mais exigentes, sendo a Licença Ambiental 

documento pré-requisito para liberação do financiamento; 

2º) O mercado consumidor, tanto interno quanto externo, têm se tornado mais 

exigente quanto às formas de produção que sejam ambientalmente mais viáveis e que 

proporcionem aos animais melhor qualidade de vida. Sendo assim, a licença ambiental é 

o documento que iria garantir essas questões;  

3º) Mesmo que de forma lenta, a fiscalização ambiental têm se mostrado mais 

efetiva, e os produtores assim como as empresas estão mais atentos a isso, visto que 

pode ocasionar em percas produtivas. 

O fato de o produtor iniciar o processo de licenciamento ambiental (seja qual for 

a modalidade) após estar instalado e operando não acarreta em sanções. O produtor 

somente sofrerá sanções, no caso de estar operando ausente a licença, e sofrer uma 

fiscalização ambiental.  

Com relação ao próximo item, regularização das áreas verdes (Reserva Legal - 

RL e Área de Preservação Permanente - APP), as propriedades rurais no estado de 

Goiás devem estar de acordo, principalmente, com duas legislações no que tange a esse 

tema. A primeira delas é a Lei Federal n° 12651/2012 (Código Florestal) e a segunda a 

Lei Estadual n° 18.104/2013 (Código Florestal do Estado de Goiás). Deve-se atentar 

também a Portaria GM/n ° 124/1980, a qual estabelece que a alocação das esterqueiras 
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ou lagoas de armazenamento de dejetos devem respeitar a distância mínima de 200 

metros dos mananciais, bem como os aspectos locacionais de aplicação dos dejetos 

devem respeitar a mesma distância para cursos d‟água, veredas e jusante de minas e 

nascentes e 400 metros à montante de minas e nascentes. 

   Figura 13: Tipologia da primeira licença ambiental obtida nos processos de granjas de aves. 

 

   Fonte: SMMAU (2018). Elaboração: Leal (2018). 

Em análise aos processos, percebeu-se o rigor do órgão ambiental quanto às 

áreas verdes. Observou-se que em 100% dos processos analisados, o parecer do órgão 

ambiental é favorável apenas se a propriedade possuir Reserva Legal e Área de 

Preservação Permanente. Essa verificação era realizada inicialmente pelos mapas da 

propriedade e nas certidões de matrícula do imóvel (averbação da reserva legal), 

atualmente é realizada pelo recibo do CAR e em ambos os casos há verificação no local 

durante vistoria. Nos casos em que essas áreas são parcialmente degradadas ou 

inexistentes são celebrados os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), e quando 

necessários são exigidos os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

Essas ferramentas (TAC e PRAD) são acompanhados e monitorados pelo órgão, pois 

em casos de descumprimento dos termos, a licença ambiental do empreendimento 

poderá ser suspensa. 

Apesar de constar na legislação que as áreas de RL e APP devem estar presentes, 

devem ser respeitas e que as distâncias mínimas devem ser mantidas, nem todos os 

órgãos ambientais possuem capacitação técnica suficiente para executar essas 

legislações, haja vista que as mesmas são complexas. Em muitos órgãos, em função da 
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falta de capacitação, há desconhecimento das leis, assim como, não há analistas que 

trabalhem especificamente na área rural, e por lidarem com uma ampla gama de 

empreendimentos não aprofundam nas exigências necessárias.  

 Portanto, observou-se que em todos os processos que são realizados pela 

SMMAU Jataí esse quesito está sendo considerado e há rigor no monitoramento.  O que 

significa um ganho ambiental, haja visto que as áreas verdes dessas propriedades estão 

regularizadas e protegidas.  

 É comum encontrar a presença de espécies de eucalipto ou outra tipo de 

vegetação circundando as granjas (sansão do campo, oiti, etc.) como pode ser verificado 

na figura 14. Essa vegetação também faz parte das exigências do órgão ambiental, no 

entanto, não possuem a finalidade compor área verde. Na leitura dos processos, 

principalmente nos relatórios de vistoria, verifica-se que essa vegetação cumpre o papel 

de barreira vegetal para o odor que possivelmente possa ser emanado das granjas.  

Ressalta-se que o odor, apesar de ser um impacto ambiental esperado, ele só ocorre 

quando há má gestão dos resíduos e efluentes ou manejo inadequado dos animais. 

Figura 14: Núcleo de granjas de suínos com presença de eucaliptos formando barreira vegetal. 

 

Fonte: Arquivos SMMAU (2018).  

 Nos processos analisados, houve um único caso, de um granja de suíno (que não 

faz parte do sistema de integração a BRF) que possuía RL degradada. No decorrer do 

processo então, foi solicitada recuperação da área, a qual o proprietário atendeu, e o 
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monitoramento dessa recuperação vêm ocorrendo durante as renovações da licença ou 

quando solicitado pelo Ministério Público.  

Com relação aos recursos hídricos utilizados pela produção, a análise dos 

processos apresentou os seguintes dados, a saber: 

- 46,51% do total de processos possuem dispensa de outorga; 

- 44% dos processos possuem outorga de uso da água; 

- 6,9% dos processos não apresentaram documentos sobre o uso de água. 

A gestão dos recursos hídricos está sob responsabilidade do órgão ambiental 

estadual (SECIMA), dessa forma, apenas o mesmo pode conceder a dispensa ou a 

outorga de uso da água. Em sua página virtual, o órgão possui disponível e aberto ao 

público uma planilha atualizada sobre todas as outorgas emitidas, vigentes, para quais 

fins, e suas respectivas coordenadas para o Estado de Goiás. No entanto, o órgão não 

apresenta esse mesmo controle para as dispensas de outorga. Entende-se que este dado é 

de suma importância, e deve ser somado aos demais usos do Estado.  

É possível notar que o órgão ambiental estadual não apresenta restrições ao uso 

da água subterrânea para tal atividade, uma vez que todas as propriedades produtoras 

obtiveram autorização, seja ela a dispensa ou a outorga. Obtida a outorga ou dispensa da 

mesma, a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é limitada, haja vista que 

ela não tem o poder de revogar o documento concedido pela esfera estadual.  

Nos estudos técnicos apresentados pelos responsáveis técnicos as informações 

relativas ao abastecimento de água são apresentadas de forma resumida e com pouco 

detalhamento. Limita-se apenas a informar a fonte (captação subterrânea ou de corpo 

hídrico), que a mesma é suficiente para atender a demanda do projeto e que há outorga. 

Em alguns estudos foi apresentado a quantidade aproximada de 40.000 litros de água 

por dia, por núcleo.  

Na produção de animais, a água é utilizada para duas finalidades: dessedentação 

animal e limpeza dos galpões. Verifica-se que além das poucas informações 

apresentadas nos estudos técnicos, nas análises, relatórios e pareceres dos analistas, as 

informações relativas ao consumo de água são superficiais, limitando-se a presença ou 

não do documento de outorga no processo. 

Já os resíduos sólidos de qualquer tipo de produção devem obedecer a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal n° 12.305/2010). Tal lei é regulamentada por 

diversas Resoluções do CONAMA, mas para o tipo de atividade licenciada, vale 

destacar as seguintes: Resolução CONAMA n° 358/2005 (dispõe sobre o tratamento e 
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disposição final dos resíduos de saúde e dá outras providências) e Resolução CONAMA 

n° 275/2001 (estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta 

seletiva). Além das Resoluções, existem também as Normas Técnicas (ABNT NBR) 

que devem ser seguidas, como a 10004/2004 e a Instrução Normativa nº 07/2011 da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

No que tange aos efluentes líquidos, estes também possuem Resoluções e 

Normas Técnicas específicas, são eles: Resolução CONAMA n° 430/2011 (dispõe sobre 

condições de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 357) e o 

Decreto Estadual n° 1745/97. 

Procurou-se identificar nos processos quais os tipos de resíduos gerados na 

produção, como têm sido realizado o manejo dos mesmos e se esse procedimento têm 

atendido às legislações e normas técnicas. Da mesma forma, esses aspectos foram 

analisados quanto aos efluentes, ou seja, quais efluentes são gerados, o manejo dos 

mesmos e o atendimento à legislação. 

A análise dos processos apresentou os seguintes dados: 100% das propriedades 

produtoras de aves possuem composteira (Figura 15) e 100% das propriedades 

produtoras de suínos possuem esterqueira (Figura 16 e 17) e composteira. 

Figura 15: Composteira para resíduos orgânicos da produção animal. 

 

Fonte: Arquivos SMMAU (2018).  

Com relação as composteiras, observa-se a presença de no mínimo uma por 

núcleo, tanto de aves, quanto suínos, e que as mesmas possuem número de células 
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diferentes (três a nove células), variando conforme a quantidade de galpões por núcleo. 

Outro fator que afeta o número de células é taxa de mortandade, sendo que os núcleos 

que comumente apresentem taxa de mortandade maior, necessitam de maior número de 

células. Para as composteiras são direcionados os animais mortos (no caso dos suínos 

estes são fracionados em tamanhos menores) e a cama de frango, e adicionados material 

que auxilie na compostagem, que variam entre cavaco, bagaço de cana e palha de arroz. 

Após decomposição dos materiais, o composto produzido é utilizado nas próprias 

propriedades como fertilizantes ou vendidos para outros produtores rurais. 

Figura 16: Esterqueira para efluentes de uma granja de suínos.  

Fonte: Arquivos SMMAU (2018). 

Verificou-se pelo documento de relatório de vistoria técnica que a gestão 

inadequada dos resíduos da composteira é um dos principais problemas no 

licenciamento desses empreendimentos. Em muitos relatórios, cita-se que o piso e as 

canaletas das composteiras estão rachadas ou danificadas, permitindo que o líquido 

gerado na decomposição (chorume) permeie no solo. Outra problemática bastante citada 

nos relatórios é a cobertura das partes mortas dos animais que é mal realizada, 

ocasionando o surgimento de moscas. Destaca-se também que não há uma averiguação 

mais acurada por parte do analista de para onde é direcionado o material da 

compostagem. Muitas vezes, essa informação restringe-se apenas à resposta do 

entrevistado durante a vistoria, não há documentos que comprovem a destinação e 

aplicação desses resíduos no solo. 
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Figura 17: Conjunto de esterqueiras para efluentes de uma granja de suínos.  

Fonte: Arquivos SMMAU (2018). 

Os demais resíduos gerados na propriedade são de saúde (remédios e demais 

suplementos para os animais) e domésticos (oriundos da moradia dos funcionários). 

Com relação aos resíduos de saúde, os mesmos são acondicionados em bombonas 

(Figura 18) e recolhidos por uma empresa contratada pela empresa integradora (BRF). 

O contrato e certificados de destinação desses resíduos são apresentados no processo. Já 

os resíduos domésticos configuram outro problema encontrado com frequência pelos 

analistas durante a vistoria, vez que são encontradas restos de resíduos queimados ou 

em valas durante as vistorias. 

Já as esterqueiras, nota-se que estão presentes em todas as granjas de suínos, 

sendo em média, três lagoas por núcleo. As mesmas são preenchidas com dejetos e com 

águas de lavagem dos galpões. Após tempo determinado, são realizadas as fertirrigações 

nas próprias propriedades. As fertirrigações são realizadas nas próprias propriedades, e 

é exigido durante o licenciamento análises do solo, para comprovar que os mesmos não 

estavam apresentando elementos físico-químicos acima da normalidade. Notou-se que 

não há regularidade por parte dos analistas em solicitar essas análises, e quando 

apresentadas, as mesmas não são averiguadas. Apenas constata-se que são apresentadas 

no processo.  
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Figura 18: Bombonas para armazenar resíduos recicláveis e de saúde. 

 

   Fonte: Arquivos SMMAU (2018). 

Observa-se que as esterqueiras atendem a norma técnica de construção, são 

impermeabilizadas. No entanto, não são apresentados planos de contenção para o caso 

de extravasamento dos efluentes. Em todos os processos analisados, não foi verificado 

nenhum caso de vazamento ou extravasamento nas lagoas. 

Um Plano de Contenção é um dos documentos que podem ser inclusos ao check 

list de documentos solicitados no processo de licenciamento. Além desse documento 

técnico, os demais estudos ambientais técnicos solicitados devem conter informações a 

respeito da propriedade, da produção, do manejo dos resíduos sólidos e dos efluentes. 

Esses estudos possuem extrema importância na condução do processo de licenciamento, 

uma vez que devem apresentar informações fiéis relativas ao local e a produção. Os 

mesmos permitem também realizar o monitoramento ambiental da área. Dessa forma, 

analisou-se quais e quando os estudos são solicitados, se todos os estudos solicitados 

são apresentados no processos e se os mesmos possuem qualidade técnica. 

Os estudos técnicos solicitados pelo órgão ambiental licenciador são os seguintes: 

Plano de Controle Ambiental (PCA), Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) e Relatório de Monitoramento Ambiental (RMA), sendo o PCA e PGRS 

solicitados para implantação e operação e o RMA apenas na renovação das licenças de 

operação. Demais estudos técnicos, quando necessários, podem ser solicitados. 

Nota-se que os estudos possuem a devida qualidade técnica, com informações 

suficientes e necessárias para a tomada de decisão. No entanto, os processos de 
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licenciamento das propriedades são conduzidos pelos técnicos especializados das 

empresas integradoras, dessa forma, observa-se que esses documentos são 

extremamente padronizados, portanto, repetem nos processos. A repetição das 

informações torna o processo exaustivo de ser analisado e algumas informações podem 

passar despercebidas pelos analistas. 

Verifica-se também, uma falta de acompanhamento do órgão ambiental com 

relação ao momento em que são solicitados os estudos. Observa-se em alguns casos, por 

exemplo, que apenas após algumas renovações de licença é que fora solicitado um 

PGRSS, em outros casos, fora apresentado o mesmo PCA já apresentado anteriormente 

no mesmo processo, ao invés de um RMA com informações atualizadas. A legislação 

ambiental não define por quanto tempo determinado estudo técnico possui validade, 

essa percepção vêm do analista ambiental quando estuda o processo, assim como é da 

percepção dele o tipo de documento que deve ser solicitado durante a obtenção ou 

renovação da licença.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa demonstra sua importância ao ser realizada utilizando materiais e 

métodos simples, de baixo custo, e que pode ser replicada para outros tipos de 

atividades e em outros órgãos ambientais. Se mostra como uma forma de avaliar a 

efetivididade do licenciamento para a atividade específica da podução animal, sendo 

possível identificar em quais pontos o licenciamento tem se mostrado acertivo e em 

quais pontos tem se mostrado insuficiente, necessitando ser melhorado.  

Dos 43 processos analisados, verifica-se a atenção e o rigor do órgão ambiental 

com algumas questões relacionadas a atividade, como exigências da regularização das 

áreas verdes, exigência das outorgas, da gestão dos resíduos e dos efluentes, os quais 

podem ser considerados pontos acertivos. No entanto, existem melhoras que podem ser 

feitas, como no caso dos documentos técnicos, termos de referências e check-lists 

podem ser implementadas, conforme a fase em que o processo se encontra, para 

melhorar a análises desses documentos e capacitação dos profissionais.  

Pelos resultados encontrados observa-se que o município de Jataí realiza o 

licenciamento ambiental já a mais de 10 anos, portanto, carrega uma experiência nesse 

assunto o que auxilia nas condução dos processos. Nota-se que o órgão ambiental 

possui uma boa estrutura física, logística e ténica, contando com prédio próprio, 

equipamentos, veículos e uma ampla equipe (considerando todos os departamentos).  

No entanto, a estrutura pode ser melhorada, com aquisição de novos veículos, é 

possível realizar mais vistorias e mais fiscalizações, principalmente caminhonetes para 

serem utilizadas na área rural, a qual é bastante extensa no município e necessita ser 

monitorada. A aquisição de equipamentos de precisão como drones também auxiliaria e 

agilizaria nos processos tanto de fiscalização, quando de licenciamento. 

É extremamente importante aperfeiçoar o processo do licenciamento ambiental, 

e utilizar ferramentas que permitam a continuidade da prática dessa atividade, de forma 

que gerem o menor impacto possível, e de forma que o meio para a produção animal 

continue disponível, em condições para uso e produção. Essa pesquisa demonstra que os 

órgãos ambientais, municipais, estaduais e federais, os quais são órgãos executivos e 

cumpridores da legislação, assim como o processo de licenciamento ambiental, não 

devem ser considerados como burocráticos ou impeditivos ao desenvolvimento do país, 

mas sim, como responsáveis por garantir a preservação de bens naturais que são comuns 

à todos.  
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ANEXOS 

ANEXO A –  Requerimento inicial para processo de licenciamento ambiental 
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ANEXO B - Check list de documentos para atividade de suínos 

 


