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Resumo 

 
O presente artigo tem o objetivo de apresentar o trabalho realizado na secretaria de meio 

ambiente de uma cidade do vale do rio dos Sinos, onde foi mapeado o fluxo do processo de 

licenciamento ambiental, com objetivo de identificar as deficiências e dificuldades do processo como 

um todo, a fim de apresentar um novo fluxo considerado como ideal e medir seu desempenho através 

de indicadores propostos em etapas chave do processo. 
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PROCESS FLOW MAPPING ENVIRONMENTAL PERMIT 

BASED ON PROCESSES APPROACH AIMED AT PERFORMANCE 

MANAGEMENT 

 
 

Abstract 

 
This paper describes the work done in the environmental department, where the flow of 

licensing process was mapped in order to identify the shortcomings and difficulties in the whole 

process, in order to present a new considered as ideal, and measure performance through indicators 

proposed in key stages of the process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Toda e qualquer empresa, seja ela do ramo da construção civil ou da indústria, cuja atividade 

esteja listada na Resolução do CONAMA 237/97 é obrigada a ter o licenciamento ambiental. O 

licenciamento ambiental é uma ferramenta do poder público e também uma exigência legal para o 

controle ambiental. Consiste em um procedimento no qual o poder púbico, representado por órgãos 

ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a operação das atividades que consomem recursos 

naturais e que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.  

Desde 1981, de acordo com a Lei Federal 6.938 (Brasil, 1981), que tornou obrigatório o 

licenciamento ambiental em todo território nacional, as atividades efetiva e potencialmente 

poluidoras são impedidas de operar sem o devido licenciamento. Deste modo, empresas que não 

estiverem licenciadas, estão sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo as punições relacionadas 

na Lei de Crimes Ambientais. Esta lei prevê que as empresas cujas atividades estejam em desacordo 

com a legislação ambiental estejam sujeitas a penas como: advertências, multas, embargos, 

paralisação temporária ou permanente das atividades. A competência em conceder Licenciamento 

Ambiental pode ser de três órgãos que atuam em conjunto e com diferentes responsabilidades nos 

níveis Federal, Estadual e Municipal. Na esfera Federal onde as atividades desenvolvidas em mais de 

um estado e daquelas cujos impactos ambientais ultrapassem os imites territoriais, a responsabilidade 

é do IBAMA. No entanto, no que diz respeito às atribuições estaduais a Lei Federal 6.938 atribui aos 

estados a competência de licenciar as atividades localizadas em seus limites regionais. Sendo assim, 

no caso do estado do Rio Grande do Sul, onde está sendo desenvolvido o estudo, o órgão que tem a 

responsabilidade de licenciar os empreendimentos os quais as atividades tenham potencial poluidor é 

a FEPAM. Porém o órgão estadual, conforme a Resolução CONAMA 237/97, tem o poder de 

delegar esta competência, nos casos de atividades com impactos ambientais locais, aos municípios e 

Secretarias Municipais do meio Ambiente. E recentemente com base na lei complementar à 

constituição nº 140 de 8 de dezembro de 2011, o Conselho Estadual do Meio Ambiente publicou a 

resolução CONSEMA Nº 288/2014 que atualiza e define as tipologias, que causam ou podem causar 

impacto de âmbito local, para o exercício da competência Municipal para o licenciamento ambiental 

no estado do Rio Grande do Sul. 

O Licenciamento Ambiental é um documento, com prazo de validade definido, que está 

condicionado ao cumprimento das regras, restrições e medidas de controle ambientais estabelecidas 

pelo órgão ambiental a serem seguidas pelas empresas. Importante ressaltar que entre as principais 

características estão: o potencial de geração de líquidos poluentes, resíduos sólidos, emissões 

atmosféricas, potencial de risco de explosões e incêndios e ruídos. Sendo assim, ao receber a Licença 

Ambiental, o empreendedor assume os compromissos com as condicionantes da licença para a 

manutenção da qualidade ambiental do local onde está instalado (FEITOSA; LIMA ; FAGUNDES, 

2004). 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho é utilizar-se de ferramentas para mapear as etapas do licenciamento 

ambiental, do ponto de vista de um processo, com uma entrada, um processamento ou atividade e 

uma saída. 

 

 

 



 

 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Mapear o processo de licenciamento atual; 

 Identificar as etapas do processo que não agregam valor ou que tornam o processo               

moroso; 

 Propor um novo processo eliminando as etapas mencionadas acima para torná-lo mais 

ágil; 

 Identificar as etapas chave do processo a fim de colocar indicadores para monitorá-lo e 

medir seu desempenho. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Visto as inúmeras etapas às quais as licenças ambientais são submetidas, obter um fluxo 

organizado e sistemático para este processo é de extrema importância, uma vez que muitos processos 

dependem de verificação e validação de diferentes setores e departamentos.  

Pode-se considerar um processo, uma sequência de atividades realizadas de forma lógica 

com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tenha valor para um grupo específico de clientes 

(HAMMER & CAMPY, 1994). Onde a entrada é a necessidade das organizações em licenciarem-se, 

as atividades são todas as etapas internas de verificação de documentação, vistorias e etc., e a saída é 

a licença ambiental propriamente dita. 

Já (RITZMAN & KRAJEWSKI, 2004) definem processo como qualquer atividade ou 

conjunto de atividades que parte de um ou mais insumos, transforma-os e agrega valor, criando um 

ou mais produtos ou serviços para os clientes.  

Um processo necessariamente deve ter uma entrada, um conjunto de atividades e uma saída 

para que possa ser considerado organizado, e que haja interação entre as demais atividades da 

organização. Sendo assim o processo de licenciamento pode ser aceito como um produto ou serviço, 

onde a entrada é a necessidade de licenciamento, a transformação é o processo interno de análise de 

documentação e vistorias, e a saída é o Licenciamento propriamente dito. 

Para se entender as operações como um todo, é necessário definir os processos de uma 

maneira que possibilite as duas formas de processo: o formal e o informal. Todos os procedimentos 

nas operações devem ser documentados para formalizar as suas atividades regulares, assim como 

generalizar o atendimento de pedidos, desenvolvimento de novos produtos e serviços e assim por 

diante (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Para isto, foram utilizadas técnicas de mapeamento como; Entrevistas, reuniões, observação 

de campo e análise de documentações existentes. Estas informações funcionaram como base para 

todo mapeamento e serviram como guia que será utilizada como um check-list.  Estes dados irão 

conduzir o mapeamento através dos departamentos e tarefas  

O processo de licenciamento foi mapeado através da ferramenta de mapeamento, o Software 

Bizagi BPM (business process modeling), com o objetivo de identificar as deficiências e etapas do 

processo que não agregam valor.  

 



 

 

 

 

3.1 PESQUISA AÇÃO 

 

A pesquisa ação como o próprio nome já diz, procura unir à pesquisa a ação ou prática, ou 

seja, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática (KETELE & ROEGIERS, 

1993). E, portanto, contribuir para que se possa, com a prática, melhorar a compreensão da pesquisa 

como um todo. 

O precursor da pesquisa ação foi o psicólogo alemão Kurt Lewin (1890 – 1947) e foi na 

década de 60 que rapidamente ganhou notoriedade quando os pesquisadores entenderam que 

deveriam sair de seu isolamento, assumindo as consequências dos resultados de suas pesquisas e 

colocá-las em prática, para interferir no curso dos acontecimentos. 

A pesquisa ação surgiu de uma necessidade de fazer com que a teoria e a prática 

interagissem, e de alguma maneira preencher esta lacuna. Uma das características principais deste 

tipo de pesquisa é que através dela se procura intervir na prática de modo inovador já durante o 

próprio processo de pesquisa e não somente apenas como uma recomendação na etapa final do 

projeto. Segundo PIMENTA & FRANCO (2008), é através da pesquisa ação que o pesquisador tem 

condições de refletir criticamente sobre suas ações e também possibilita ao mesmo intervir dentro de 

uma problemática, analisando-a e anunciando seu objetivo de forma a mobilizar os participantes, 

construindo novos saberes. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Os resultados esperados com o mapeamento do fluxo do processo ambiental são: 

 Melhorar o entendimento do negócio como ele é e como deve ser. 

 Ser possível analisar e melhorar os processos do negócio.  

 Tornar os requisitos mais claros, fazendo com que o desenvolvimento do sistema                  

seja mais fácil de gerenciar.  

 Reduzir o tempo de execução. 

 Melhorar a qualidade. 

 Padronizar as atividades. 

 

5. MAPEAMENTO DO FLUXO DE PROCESSO 

 

O mapeamento de processo é uma ferramenta de visualização completa e proporciona a 

compreensão das atividades executadas em um processo, assim como suas inter-relações entre as 

atividades e o processo em si. Através do processo de mapeamento torna-se mais simples determinar 

como e onde melhorá-lo. Segundo SOLIMAN (1998), o mapeamento de processo é uma técnica 

usada para detalhar o seu negócio, seja ele de manufatura ou serviço, focando os elementos 

importantes que influenciam o seu comportamento atual. 

Porém VILLELA (1996), diz que o mapeamento é uma ferramenta gerencial analítica e de 

comunicação que tem a intenção de ajudar a melhorar os existentes ou de implantar uma nova 

estrutura voltada para os processos. No ponto de vista da Engenharia de Produção é exatamente isto, 

plotar de forma gráfica o processo macro de forma a visualizá-lo como um todo, e assim identificar  

 



 

 

 

quais etapas são gargalos, ou seja, causam algum tipo de restrição ao fluxo, etapas que são comuns e 

podem ser eliminadas, movimentação ou transporte que podem ser reduzidos e deste modo eliminar 

todas as etapas ou tarefas que não agregam valor ao produto final ou serviço. 

A sua análise estruturada permite ainda, redução de custos no desenvolvimento de produtos ou 

serviços, a redução nas falhas de integração entre os sistemas e melhora do desempenho da 

organização, além de ser uma excelente ferramenta para possibilitar o entendimento entre os processos 

atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças. 

É possível adquirir uma grande quantidade de aprendizado e melhoria nos processos através 

da documentação e exame dos relacionamentos input-output representados em um mapa de processos. 

Portanto, a realização deste mapa possibilita a identificação de interfaces críticas, a definição de 

oportunidades para simulações de processos, a implantação do custeio baseado em atividades e a 

identificação de pontos desconexos ou ilógicos do processo. 

 

5.1 MAPEAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

 

O mapeamento do processo de licenciamento foi realizado, e é possível visualizá-lo a seguir, 

conforme Figuras 1 e 2. Para diferenciar as atividades que são realizadas pelo interessado no 

licenciamento, o processo foi dividido em duas etapas, etapa externa e interna, onde a externa 

representa as atividades executadas pelo interessado no licenciamento e são realizadas via site da 

prefeitura. E as internas são as atividades realizadas pelos integrantes da secretaria e representam 

cada setor dentro da secretaria. 

 

 

Figura 1 – Mapeamento do processo de licenciamento atual – atividades externas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2 – Mapeamento do processo de licenciamento atual – Atividades Internas 

 



 

 

 

 

Mesmo sendo um setor relativamente pequeno é possível verificar uma série de atividades 

que estão diretamente interligadas e dependem uma das outras, porém não é possível identificar 

nenhuma sistemática de avaliação de desempenho do processo, as “juntadas”, ou seja, pastas 

contendo toda documentação solicitada para o licenciamento chegavam aos setores e podiam ficar 

dias até que seguissem o fluxo para outro setor. Existe o controle de entrada e saída de cada 

documentação em seu respectivo setor, mas era utilizada somente com um localizador de cada 

juntada, e não para medir o tempo que cada documentação ficava aguardando a análise para seguir 

adiante.   

Sendo assim, foi revisado todo processo analisando cada etapa, com o objetivo de eliminar o 

máximo número possível de atividades, mas com foco maior em medir o desempenho do mesmo, 

pois se tratando de um serviço público e extremamente burocrático, eliminar atividades foi um 

desafio para o processo proposto. 

Para atingir o objetivo pretendido, foi apresentado um novo processo como proposta para 

uma nova gestão do licenciamento ambiental, com a finalidade principalmente de medir o 

desempenho do processo colocando indicadores em etapas consideradas chave para o andamento das 

atividades e também eliminar etapas que não agregam valor e é possível visualizá-lo a seguir 

conforme Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3 – Processo proposto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foram identificadas três etapas que são consideradas chave para o processo e proposto 

indicadores para medir o desempenho destas atividades e consequentemente o processo como um 

todo. São elas: 

 

 

 

 

 Protocolo Geral: Após a verificação pela recepção da SEMAM os documentos são 

carimbados, e então o interessado os leva até o protocolo geral da prefeitura para protocolar o pedido 

de licenciamento. Neste setor os documentos recebem uma capa e é classificado como indústria ou 

construção civil. O objetivo de colocar um indicador nesta etapa é medir o tempo médio para execução 

desta atividade. Foi proposta a eliminação desta etapa, porém este setor é responsável por todos os 

protocolos da prefeitura e as pessoas responsáveis por esta atividade não tem o conhecimento 

necessário para analisar os documentos, então não foi possível eliminar esta etapa, mesmo não 

agregando valor ao processo, por isso acredita-se que medir esta atividade é necessário para diminuir o 

máximo de tempo para tal. 

 

 

 

 

 

 Cartório: Neste setor a documentação é recebida por malote, que foi enviado 

anteriormente ao protocolo geral e conforme a atividade e porte da empresa o cartório distribui o 

processo para os técnicos, engenheiros e biólogos para posterior vistoria. Este processo para 

verificação da documentação e distribuição para os técnicos pode levar até cinco dias úteis.  

 

 

 

 

 

 Vistoria e análise: O processo de vistoria e análise corresponde à análise da 

documentação pelo técnico responsável e posterior vistoria nas instalações. Este processo tem uma 

particularidade, pois deve seguir as orientações da resolução do CONAMA 237, que dispõe sobre a 

revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental, 

que, conforme a artigo 10°, indica as etapas a serem seguidas para este processo. Após as vistorias, 

podem ser solicitadas documentações complementares e o tempo de resposta desta solicitação já não 

depende mais do órgão e sim da parte interessada. Sendo assim, este indicador irá medir o tempo 

médio entre a data de entrada do processo para a análise até a execução da vistoria e não até sua 

conclusão como um todo, uma vez que, se necessário documentação complementar, não estará nas 

mãos dos técnicos este retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
6. RECOMENDAÇÕES 

 

Tendo em vista os aspectos mencionados anteriormente, o objetivo deste trabalho é 

proporcionar ao órgão ambiental onde o mapeamento foi realizado, ou outras secretarias que tenham 

interesse em mapear seus processos, uma maneira eficaz de identificar as deficiências e dificuldades 

que são inerentes ao processo de licenciamento e que somente são possíveis de visualizá-las 

realizando o mapeamento do processo.  

Utilizar-se das ferramentas de gestão de desempenho com o objetivo de identificar os GAP’s 

e medir este processo a fim de melhorar continuamente, fazendo uso de indicadores de desempenho 

em etapas chave do processo e gerar ações quando estes indicadores não atingirem suas metas. Todas 

estas ferramentas são eficazes, mas a sua eficiência depende da gestão dos indicadores, sejam suas 

verificações quinzenais ou mensais, deve-se medir os processos e criar sistemáticas de avaliações 

com finalidade de gerar ações corretivas e preventivas quando um ou outro índice não atinja suas 

metas especificadas.  

Deste modo é possível fazer com que o processo melhore continuamente, como um ciclo 

PDCA, onde a cada giro do ciclo possa melhorar alguma deficiência do processo e assim como uma 

espiral ascendente cada dificuldade encontrada seja superada. 
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